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Primer balanç i primer pressupost
El passat 22 d’octubre, en sessió extraordinària, el Ple va aprovar les ordenances fiscals, la relació
de llocs de treball i el pressupost de l’Ajuntament per al proper any 2016. Ha estat una novetat
aprovar el pressupost al mes d’octubre per a l’any següent conjuntament amb les ordenances
fiscals, fet que ha permès fer, per primera vegada, el debat dels ingressos i les despeses de
forma conjunta. Per altra banda, hem fet l’aprovació inicial d’un Pla d’Actuació Municipal per
al conjunt dels quatre anys del mandat. Ara ja tenim, doncs, els instruments per treballar per
a l’any 2016 i per a la resta del mandat municipal.
Però al llarg d’aquests mesos, el Govern municipal ha treballat per assolir també altres prioritats: la implementació del nou cartipàs; l’inici de canvis organitzatius que han de permetre
un canvi significatiu en la cultura organitzativa de l’administració municipal, com el treball més
transversal dins l’Ajuntament, la modernització i la tecnificació de la plantilla; la confecció d’un
Pla d’Acció Social; la millora de la comunicació i les trobades i reunions amb la ciutadania; l’inici
dels canvis en l’àmbit del manteniment i la millora de l’espai públic que ens permetin implantar
canvis substancials a partir del 2016. I també l’impuls i la reorientació de les inversions aprovades per al 2015. L’Equip de Govern s’ha proposat com a màxima prioritat millorar els serveis
i l’espai públic. Per això, hem cregut necessari el manteniment de la pressió fiscal i centrar els
esforços en el fet que els serveis que rebem els ciutadans del Masnou estiguin a l’alçada dels
impostos que paguem al nostre municipi.
Hem aprovat un pressupost que preveu dos milions d’inversió per a l’any que ve i la disminució de l’endeutament. El 70 % d’aquesta inversió anirà destinada a aquest objectiu de
millora de l’espai públic. Dins d’aquest àmbit hem previst un pla de xoc de millora de voreres
i calçades de 500.000 € que voldrem anar repetint cada any.
Hem introduït un canvi en la velocitat de treball del Govern municipal que es veurà en la
concreció dels objectius esmentats. I ens hem compromès amb dedicació, rigor i proximitat.
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institucional

El Ple aprova el pressupost
i les ordenances fiscals
per al 2016
El pressupost municipal va tirar endavant amb el vot
de l’Equip de Govern i del PSC

SÒNIA HERNÁNDEZ

Tota l’oposició va votar en contra de les ordenances fiscals per al 2016.

E

l Ple municipal va aprovar,
en la sessió extraordinària
del 22 d’octubre, el pressupost municipal per al 2016 i
les modificacions de les ordenances
fiscals per a l’any que ve. En total, el
pressupost arriba als 23 milions d’euros. Al mateix Ple també es va aprovar
inicialment la plantilla, el catàleg i la
relació de llocs de treball, i la relació
de llocs de treball de personal directiu professional.
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El primer punt que es va votar va ser
la modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i les taxes
per a l’any 2016 que, després del debat, va comptar amb el vot a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU,
11 vots), la negativa de Ciutadans
(2 vots per l’absència d’un regidor),
d’ICV-EUiA (2 vots), del PSC (2 vots)
i del PP (1 vot), i l’abstenció de la
CUP-PA (2 vots). Abans de la votació
es van debatre també les esmenes

23 MILIONS
D’EUROS

Els ingressos
i les despeses
municipals
s’han establert
en 23 milions
d’euros

presentades pels diversos grups municipals, la majoria de les quals van
ser rebutjades.
El regidor d’Hisenda, Jordi Matas,
va ser l’encarregat de presentar i
defensar les modificacions proposades per l’Equip de Govern, entre les
quals hi ha la modificació del tipus de
gravamen de l’impost de béns immobles (IBI) per situar-lo en 0,81% per
amortir la pujada del valor cadastral.
Tot i que per al 2016 finalitzaven els

efectes de la pujada del 10% que va
establir el Govern de Mariano Rajoy
al 2012, Matas va explicar que “el
manteniment de la pressió fiscal respon a un exercici de responsabilitat
per mantenir i millorar els serveis. Si
baixem els impostos, quins serveis
deixem de prestar?”. L’IBI, conjuntament amb la recuperació de la taxa
pel clavegueram i la totalitat de la
taxa de recollida de residus i escombraries, van ser les principals crítiques
dels representants dels diversos
grups municipals de l’oposició, com
ara Ciutadans o ICV-EUiA-E, que van
lamentar que no s’hagin respectat,
en aquest sentit, els acords a què va
arribar el conjunt de l’oposició l’any
passat –quan el Govern municipal es
trobava en minoria. Frans Avilés (Ciutadans) va criticar que l’Equip de govern desenvolupi “una política fiscal
recaptatòria sense tenir en compte
els esforços de la ciutadania”. Màxim
Fàbregas (ICV-EUiA-E) també va
denunciar que es tractava d’una “proposta clarament discriminatòria” que
havia estat feta a mida del pressupost, que també se sotmetia a votació; un argument en què va coincidir
amb el representant del PP, Federico
de las Heras. El PSC, mitjançant el
seu portaveu, Ernest Suñé, va afirmar
que “no estem en contra de pagar
impostos, però es pot fer d’una altra
manera”. Per la seva banda, la CUP
va fer arribar al Govern municipal un
conjunt de propostes encaminades
a “augmentar els criteris progressius”
en l’aplicació d’impostos i taxes. A la
sessió del Ple van sol·licitar que el Govern municipal les estudiï.
Després de la seva aprovació, el
regidor d´Hisenda va informar que
era previst revisar i ajustar les taxes
de cara als anys vinents.
Aprovació del pressupost
Per primera vegada, un mateix Ple va
sotmetre a aprovació la modificació
de les ordenances fiscals i el pressupost municipal, un fet que va ser
celebrat per alguns portaveus, “per
coherència”, com va afirmar Frans
Avilés (Ciutadans), però que, segons
d’altres, com Màxim Fàbregas (ICVEUiA-E), no ha donat temps a estudiar
amb deteniment les propostes.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va ser
el responsable d’exposar al Ple la
distribució prevista dels ingressos i
les despeses, i els criteris seguits en
l’elaboració del pressupost municipal
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Aplicació del pressupost corrent 2016
Altres actuacions
de caràcter econòmic
1,42 %
Comerç, turisme Sanitat
i petites i mitjanes 2,10 %
empreses
4,42 %
Medi
ambient
5,42 %

Transport públic
1,37 %
Foment de l’ocupació
1,13 %
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comunitari
22,18 %

Esport
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Pressupostos d’ingressos 2016
Ingressos patrimonials
1,87 %

Transferències
corrents
25,04 %
Impostos directes
46,81 %
Taxes,
preus públics
i altres ingressos
17,01 %

Impostos indirectes
0,65 %

El primer pressupost del mandat
destaca per dues coses: contingència de la despesa i destinació
de 2.000.000 € a noves inversions.
Tots som conscients de les necessitats i mancances que té el poble
i, per aquest motiu, el 70 % de la
quantitat d’inversió va destinada a
via pública i parcs i jardins. Des de
l’Equip de Govern les prioritats són
clares, seguim optant per polítiques socials sense descuidar les altres regidories i amb una capacitat
d’inversió superior a anys enrere.
Destinem els ingressos a millorar
de forma visible el municipi.

d’enguany “que pretén assegurar la
continuïtat en el funcionament dels
serveis que presta l’Ajuntament als
veïns del municipi” i que totalitza
ingressos i despeses per valor de
23.190.000 euros. Les inversions
previstes són de 2 milions d’euros
(prop de 800.000 euros més que al
pressupost anterior) que es destinaran, en gran part, a les actuacions de
millora de l’espai públic i els equipaments municipals, on la partida més
significativa és de 500.000 euros que
es dedicaran al Pla de xoc de millora
de voreres i calçades. També destaca
la dotació inicial al pressupost d’un
fons de contingència d’execució
pressupostària de 415.000 euros per
a l’atenció de necessitats imprevistes.
D’altra banda, Oliveras va incidir en
l’esforç de l’Ajuntament per tal de
sustentar les seves despeses en ingressos de gestió pròpia i va recordar
que els recursos procedents de transferències d’altres administracions
es veien reduïts un 11% en relació
amb l’exercici anterior. L’alcalde va
continuar la seva exposició explicant
que “més del 70 % del pressupost es
dedicarà a cinc polítiques que aquest
Govern creu prioritàries: el benestar
comunitari, la seguretat i la mobilitat
ciutadana, l’habitatge i l’urbanisme,
l’educació i els serveis socials i la promoció social”.
El present pressupost es basa en
sis objectius estratègics traçats pel
Govern municipal aquest mandat
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que són: incrementar la cohesió i el
benestar social; promoure el desenvolupament econòmic del municipi;
millorar la qualitat de vida a través
del foment de la cultura, l’educació,
l’esport i el lleure; millorar els espais
públics; afavorir el desenvolupament
d’una ciutadania activa, participativa
i responsable i millorar la gestió de
l’Ajuntament. En aquest sentit, el
regidor d’Hisenda, Jordi Matas, va
refermar les explicacions de l’alcalde
apuntant que “aquests objectius s’assoliran, a més, mantenint l’estabilitat
en la despesa global i l’equilibri pressupostari i incrementant significativament les inversions en equipaments
i infraestructures”. També, segons
Matas, l’aposta d’aquest Equip de
Govern està encaminada cap a una
“política redistributiva per prioritzar
la qualitat dels serveis socials, on es
preveu més inversió a l’assistència i a
les polítiques de promoció socials”.
Pel que fa l’endeutament de
l’Ajuntament per a l’exercici 2016, no
arribarà al 50 % gràcies a l’equilibri assolit en la gestió financera de l’Ajuntament i per l’amortització anticipada
de préstecs que s’ha efectuat en el
vigent exercici.
Abans del debat, es van presentar
esmenes per part del PSC, d’ICVEUiA-E, de Ciutadans i del PP. Les
dues darreres formacions van presentar una esmena a la totalitat. Només
van ser acceptades un seguit del
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PSC, la qual cosa va comportar el vot
afirmatiu de la formació a la proposta
final: “l’assemblea del PSC ha aprovat
unànimement l’acord”, va explicar
Ernest Suñé.
La resta de formacions va votar-hi
en contra. La CUP va donar un no
“rotund” perquè reclamen pressupostos participatius, elaborats per
“grups de treball” i amb “la població
organitzada”. De nou, es van sentir
retrets molts similars als que s’havien
fet durant el debat de les ordenances
fiscals. Màxim Fàbregas va insistir que
“ha mancat transparència i participació” en un pressupost que va conside-
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S’aposta decididament per
la tecnificació
dels llocs de
treball
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rar “expansiu, que augmenta la despesa aprofitant l’augment d’impostos
i taxes”, mentre que Frans Avilés va
recuperar una idea recorrent durant
la sessió: “han començat la casa per
la teulada, primer s’han de valorar els
impostos i després fer el pressupost”.
Aprovació inicial de la relació
de llocs de treball
L’últim punt del Ple va tractar sobre
l’aprovació inicial de la plantilla, el catàleg i la relació de llocs de treball, i la
relació de llocs de treball de personal
directiu professional i va ser aprovat
amb els vots a favor de l’Equip de Go-

Un pla de xoc per arranjar voreres i calçades, la tecnificació del personal i la participació de la ciutadania són elements clau de la gestió municipal per al proper any.

RAMON BARRAGAN
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MIREIA CUXART

vern (10 vots, en no comptabilitzar un
vot a petició d’una regidora), el vot
en contra de la CUP (2 vots), d’ICVEUiA-E (2 vots) i PP (1 vot); i l’abstenció del PSC (2 vots) i Ciutadans (2
vots). La regidora de Serveis Generals,
Sílvia Folch, en presentar la proposta,
va recordar que el que s’aprovava és
“un instrument de gestió del treball”
que “incorpora adequacions als llocs
de treball necessàries per adaptar la
plantilla, el catàleg i la relació de llocs
de treball a les necessitats organitzatives fonamentades en l’execució
i l’acompliment del Pla d’Actuació
Municipal: reorganització del servei,
del personal assignat, de les responsabilitats funcionals, de la dotació
de personal, continuar el procés de
funcionarització...”. La regidora també
va recordar, com en altres intervencions públiques, que s’ha fet una
aposta decidida per “avançar cap a la
tecnificació dels llocs de treball que
configuren la nostra administració,
atenent a criteris de racionalització i
optimització dels recursos humans
propis per garantir una millor prestació del servei”.
Aquesta eina de gestió, com el
mateix pressupost, es va mostrar
molt vinculada al Pla d’Acció Municipal, que l’Equip de Govern havia
presentat abans del Ple als membres
del consistori, alguns dels quals van
lamentar que no s’hagi elaborat amb
més participació.

Valoracions dels grups municipals a l’oposició
Frans Avilés

Portaveu Ciutadans
El Govern municipal ha aprovat uns impostos que signifiquen un augment de la
pressió fiscal, ja que suposarà que el conjunt dels ciutadans pagaran 1.600.000
d’euros més en impostos aproximadament, si comptem que es manté la pujada
de l’IBI del 10 % que per al 2016 no era obligatori aplicar.
C’s no aposta per fer una política fiscal recaptatòria per engreixar el pressupost. C’s aposta per aprimar
el pressupost fent que la gestió dels recursos públics sigui més eficient i eficaç, per després traslladar
aquesta política als ciutadans amb una rebaixa de la pressió fiscal, però sembla que, també en això,
estem a anys llum del Govern municipal. D’aquí que C’s hagi votat en contra a les dues propostes.

Grup Municipal CUP El Masnou
Un pressupost municipal cuinat en un despatx, on les necessitats de les persones queden reduïdes a mers números en un full de càlcul és, per a la CUP,
un pressupost buit, que no mereix el més mínim comentari.
Nosaltres, el poble, votem cada quatre anys, i el Govern d’ERC-CiU decideix
cada dia. A la CUP del Masnou no descansarem fins que sigui la ciutadania
qui decideixi cada dia, mentre un govern gestiona els nostres recursos durant quatre anys, la
participació ciutadana entesa com una eina de govern i no pas com un artifici electoralista.

Màxim Fàbregas
Portaveu ICV-EUiA

ICV-EUiA ha dit NO a l’augment de taxes i impostos acordat per ERC-CiU, perquè buida les butxaques de la gent del Masnou sense necessitat i de manera indiscriminada.
Hem dit NO al pressupost perquè no és el que el Masnou necessita: està pensat a
major glòria de l’alcalde (una part servirà per pagar alguns dels seus compromisos
personals per intentar aconseguir l’alcaldia), prima les regidories d’ERC a costa de les de CiU, rebutja
totes les nostres propostes i elimina partides que, a proposta d’ICV-EUiA i per ajudar les famílies amb
greus dificultats econòmiques del nostre poble, eren al pressupost de 2015. I hem dit NO a l’aprovació
de la plantilla municipal de treballadors perquè és clarament interessada, no respon a un estudi de
necessitats i, a més, ha estat rebutjada per una gran majoria dels representants sindicals.

Ernest Suñé
Portaveu PSC

Vint-i-tres milions d’euros. Aquesta és la xifra prevista per a les despeses del
Masnou per al 2016. Els socialistes hem volgut participar en la seva definició,
condicionar-los, millorant propostes preexistents i incorporant noves accions basades en els nostres compromisos electorals. I per això vam votar a
favor del pressupost.
Lamentem, però, la poca cintura del govern amb les ordenances fiscals i els augments d’impostos que va aprovar, com l’augment d’un 34 % del rebut de les escombraries o una taxa del
clavegueram injusta i sense la progressivitat que reclamàvem per penalitzar els grans consumidors. Augments que van ser aprovats amb el vot en contra del PSC.

Federico de las Heras
Portaveu PP

Segueix el consumisme i l’error de partir d’un pressupost viciat en despeses
de personal: gairebé 10 milions d’euros. Una voràgine anunciada a l’auditoria de gestió realitzada a l’Ajuntament i que va xifrar en 3 milions d’euros el
sobrecost. A partir d’aquí, es quadra l’Excel: l’IBI manté la pujada del 10 %, es
passa a pagar el clavegueram, s’apugen les escombraries i el ciutadà que es doni per notificat.
Ah, i vigili a aparcar a la zona blava: un 25 % més de regal.
Deien que el treball realitzat havia estat ardu. “Per a aquest viatge...”
GERARD POCH
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RAmon boadella

L’

L’Equip de Govern ja ha
aprovat inicialment el Pla
d’Actuació Municipal (PAM)
per al mandat 2015-2019
Als mes de novembre es faran audiències públiques
per presentar el document a la ciutadania

actual Equip de Govern,
format pels grups municipals d’ERC-AM-MES i CiU,
va aprovar inicialment, a la
Junta de Govern Local del 15 d’octubre, el Pla d’Actuació Municipal per
al mandat 2015-2019. Aquest document es considera, per part del Govern municipal, de gran importància,
ja que serveix com a guia i orientació
de l’organització de l’Ajuntament i de
les actuacions que es duran a terme.
El PAM es pot considerar, també,
una concreció del programa de govern que cada partit aporta per a la
gestió municipal per tal de donar
compliment als compromisos adquirits amb la ciutadania.
El document aprovat es basa en
sis línies d’actuació, a les quals ja va
fer referència l’alcalde, Jaume Oliveras, en el moment de la presa de
posició del càrrec i sobre les quals ha
anat incidint en moments tan transcendents per al municipi com l’aprovació del pressupost: l’acció social,
el desenvolupament econòmic, el
foment de la cultura, l’educació i la
qualitat de vida, la millora de l’espai
públic, la participació de la ciutadania
i la modernització de l’Ajuntament. A
partir d’aquests eixos, el PAM estableix les accions que es duran a terme amb el corresponent calendari,
per tal d’assolir els objectius marcats.
S’estableixen un conjunt d’aproximadament 187 actuacions, a les quals,
un cop aprovat el pressupost municipal, s’adjudiquen les partides econòmiques necessàries per poder fer-les
efectives.
D’altra banda, per procurar donar
resposta als compromisos adquirits i

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

Ofertes de calefacció
Plats amb bolets de temporada
Plats tradicionals de Nadal per a emportar (per encàrrec)

Passeig de Joan Carles I, 12
08320 El Masnou (BCN)
m/ 616 272 047
670 559 744
emescofet@gmail.com
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Audiències públiques
de presentació del PAM
El Govern ha obert un procés participatiu
perquè la població faci aportacions
Dilluns 9
de novembre,
19.30 h
Equipament de
proximitat Els Vienesos

Dimarts 10
de novembre,
19.30 h
Centre d’Empreses
Casa del Marquès

Guia sanitària 2016

L’

Ajuntament treballa en la confecció de la nova
Guia sanitària 2016. Les sol·licituds per constar-hi
s’hauran d’entregar abans del 30 de novembre. La
informació es pot trobar als tràmits de la seu electrònica
i a l’OAC. La propera edició no apareixerà inserida a les
pàgines centrals del butlletí municipal El Masnou Viu. Una
novetat serà que la Guia es farà arribar expressament als
professionals que hi apareixen, complint d’aquesta manera amb una demanada d’alguns dels professionals.

campanya d’esporga

per assegurar-se’n el compliment,
s’ha establert, també, tot un procés
de seguiment i, posteriorment, un
procés d’avaluació. L’Equip de Govern
es compromet a fer-ne una avaluació
final durant l’hivern de 2018-2019.
Procés participatiu
Després de la seva aprovació inicial, el
Govern local ha obert un procés participatiu perquè els masnovins i masnovines puguin fer les seves consultes
i aportacions al PAM. D’una banda, es
poden fer les consultes i aportacions
omplint el formulari que trobaran al
web municipal www.elmasnou.cat. A
més a més d’aquest recurs, també es
faran tres audiències públiques de
presentació del PAM, que tindran lloc
a principis de novembre a diferents
punts del municipi: el 9 de novembre,
a Els Vienesos; el dia 10, a la Casa del
Marquès; i el dia 11, a la segona planta de Can Malet. Les tres presentacions seran a les 19.30 h.

Dimecres 11
de novembre,
19.30 h
Can Malet,
segona planta

breus

Jaume
Oliveras
Alcalde

Per primera vegada, l’Ajuntament
del Masnou disposarà d’un Pla
d’Actuació Municipal que servirà
per a aquests propers quatre anys.
Sis eixos estratègics defineixen
aquest pla: la cohesió i el benestar
social; el desenvolupament econòmic i l’ocupació; la cultura, l’educació i la qualitat de vida; l’espai
públic i el manteniment; la participació i la comunicació, i, finalment,
la millora de l’administració municipal. Sis eixos que comptaran amb
tot un conjunt d’actuacions. Ara
caldrà la participació de tots els
veïns i veïnes que vulguin fer les
seves aportacions. Comptem amb
la teva participació.

J

a han començat els treballs d’esporga de l’arbrat
dels carrers, parcs i jardins del municipi. La campanya durarà aproximadament quatre mesos i s’esporgaran prop de 5.000 exemplars dels quasi 10.000 que
té tot el municipi. L’Ajuntament demana la col·laboració
veïnal a l’hora de respectar els senyals de no aparcar que
es posen amb antelació, per tal de facilitar la feina als podadors. També es demana la col·laboració de la ciutadania per reduir les possibles molèsties derivades dels talls
de carrers i altres maniobres necessàries que es puguin
generar durant aquest període.

OAC

Campanyes en
marxa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

• Del 2 al 30 de novembre, inclusió a la Guia
sanitària 2016.

• Del 9 al 20 de novembre, termini per presentar
les sol·licituds de bonificacions de la taxa de l’IBI.

Nou Corsa.

EL NOU OH!
AMB INNOVACIONS
DE CLASSE PREMIUM

Taller distingit

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

PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE

Ajuda a la població desplaçada
víctima de les guerres al Mediterrani
L’Ajuntament tributarà els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya
i deixarà de fer-ho a l’espanyola
El Ple municipal, en la sessió del
24 de setembre, va aprovar, per
unanimitat, destinar una ajuda
de 6.000 euros al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament per a la campanya de
suport a l’acollida de població
refugiada en trànsit a Europa,
víctima dels conflictes armats a
l’àrea mediterrània. La regidora
d’Acció Social, Noemí Condeminas, va explicar que es tractava
d’una primera aportació de la
partida pressupostària de Solidaritat i Cooperació que “com
que és una situació que està en
constant evolució, es preveu que
s’incrementi abans de final d’any
fins arribar als 14.000 euros”.
El mateix Ple també va aprovar una moció per donar suport
a aquesta acollida, que va ser llegida per l’alcalde, Jaume Oliveras, en ser presentada per tots els
grups del consistori, i on tots es
van posicionar a favor de manifestar la preocupació per la crisi
humanitària així com d’aplicar-hi
polítiques de suport.
La proximitat de les eleccions al Parlament de la Generalitat també es va deixar notar
al Ple en què les banderes, tant
estelades com espanyoles, van
ser motiu de debat. En aquest
sentit, tres de les mocions presentades a plenari van ser objecte de crítica per part dels
opositors en considerar-les poc
adients enmig d’una campanya
electoral. La primera moció que
va iniciar aquesta discussió política va ser la presentada pels
grups municipals d’ERC-AMMES i CiU per a l’adhesió al Cor-
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rellengua 2015, que després de
ser rebutjades tant les esmenes d’ICV-EUiA com la del PSC,
va ser aprovada amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CiU, 11 edils),
la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA (2
vots); en contra de Ciutadans (3
vots) i el PP (1 vot), i l’abstenció
del PSC (2 vots). També va ser
aprovada la moció presentada
pels grups municipals d’ERCAM-MES i CiU sobre l’exercici de
la sobirania fiscal a l’Ajuntament
del Masnou. Amb aquesta moció l’Ajuntament tributarà els
impostos a l’Agència Tributària
de Catalunya i deixarà de fer-ho
a l’Agència Tributària Espanyola. Després de no ser acceptades les esmenes presentades
per ICV-EUiA, la moció va ser
aprovada amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERC-AMMES i CiU, 11 vots) i la CUP-PA
(2 vots); en contra de Ciutadans
(3 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1
vot) i l’abstenció d’ICV-EUiA.
No va tenir el mateix suport
la moció presentada pel Grup
Municipal del PP per la defensa de l’estat de dret i la cohesió
d’Espanya, en comptar només
amb el suport del mateix partit
(1 vot) i l’abstenció de Ciutadans
(3 vots).
A més, en aquesta sessió
ordinària també va tenir lloc
l’aprovació definitiva del Compte General de 2014, una vegada
aprovat per la Comissió Especial
de Comptes i després que no
s’hagin presentat reclamacions
durant el període d’exposició,
atès que va comptar amb els

vots a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) i PP
(1 vot) i l’abstenció de la CUP-PA
(2 vots) –van al·legar que no tenien representació al Ple durant
l’exercici 2014– i d’ICV-EUiA (2
vots).
Altres punts aprovats:
• Festes locals per a l’any 2016.
Aprovat per unanimitat.
• Adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
i del Consorci Català per al Desenvolupament Local. Aprovat
per unanimitat.
• Es va donar compte de l’informe de morositat corresponent al
segon trimestre de 2015.
• Amortització de préstecs en
aplicació de la Llei orgànica d’estabilitat i sostenibilitat financera.
Aprovat per unanimitat.
• Aprovació de la modificació de
crèdit per a suplements número
16-2015. Aprovat per unanimitat.
• Es va donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de
compliment d’objectius de la LO
2/2012 respecte al seguiment
del primer i segon trimestre del
pressupost 2015.
• Aprovació i reconeixement
extrajudicial de factures sense
contractació pressupostària
de l’exercici 2014 dels aparells
elevadors, escales mecàniques
i muntacàrregues de l’Edifici
Centre. Aprovat en comptar
amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (ERC-AM-MES i CiU,
11 vots), Ciutadans (3 vots) i el
PSC (2 vots), i les abstencions de

la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA ( 2
vots) i el PP (1 vot).
• Sol·licitud de fraccionament
del reintegrament de la liquidació definitiva PIE 2013 al Ministeri d’Hisenda i Adm. Públiques.
Aprovat per unanimitat.
• Incoació de l’expedient de reversió del servei de transport
públic urbà del municipi del
Masnou. Aprovat per unanimitat.
• Aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla general en l’àmbit de la parcel·la
delimitada pels carrers de Roger
de Llúria, Maria Canaleta, Ciutat
Reial i Josep Tarradellas. Aprovat
en comptar amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERC-AMMES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3
vots) i la CUP-PA (2 vots); en contra del PP (1 vot) i les abstencions
d’ICV-EUiA (2 vots) i PSC (2 vots).
Altres mocions debatudes:
• Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb esmenes
incorporades de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU) i d’ICVEUiA per sol·licitar la millora dels
parcs de gossos a la vila i la possibilitat de crear un espai reservat
per a aquests animals a la platja.
Aprovada per unanimitat
• Les tres mocions presentades
pel Grup Municipal de C’s –per
sol·licitar la creació d’una brigada de manteniment exprés; per
canviar la ubicació de certes activitats lúdiques a la zona d’Ocata
i per potenciar les relacions dels
ciutadans amb l’administració a
través de nous recursos tecnològics– van passar a comissió
informativa.

PLE MUNICIPAL D’OCTUBRE

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, a la sessió del 15 d’octubre,
el conveni que donarà com a resultat una nova gestió del transport urbà municipal. La discussió
de la proposta portada a Ple per
l’Equip de Govern es va centrar
en el debat entre la gestió directa
i indirecta. El regidor de Mobilitat
i Via Pública, Quim Fàbregas, va
presentar les condicions del nou
conveni, signat entre l’Ajuntament, el Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat,
l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa Casas (que va
ser la guanyadora del concurs de
licitació realitzat per la Generalitat per a aquest servei). Per tant,
l’empresa que ha estat la concessionària durant cinquanta anys,
Aragó, deixaria d’oferir el servei,
si bé l’Ajuntament ha sol·licitat
que se subroguin els contractes
de part del personal que ha estat
oferint el servei.
Segons la proposta, el cost de
la prestació del servei serà d’uns
240.000 euros l’any, un import al
qual cal descomptar amb posterioritat els ingressos provinents
dels bitllets venuts i les cancel·
lacions per calcular la xifra a
pagar a l’empresa Casas perquè
gestioni el servei de transport
públic urbà. Segons l’Equip de
Govern, aquest canvi en la gestió
aportarà millores com la integració al servei urbà de la línia C-10
(Mataró-Barcelona per la Nacional II) en el seu pas pel terme
municipal, amb la qual cosa s’incrementarà la freqüència de pas
en el tram de l’N-II, augmenten el
nombre de parades a l’N-II i s’am-

RAÜL ANDREU

El Ple aprova un nou conveni
amb la Generalitat per a la gestió
de l’autobús municipal

A les parades d’autobús també s’incorporaran millores.
plia l’horari. Altres millores són
que el bitllet social que ja expedeix l’Ajuntament serà acceptat
al servei regular de la Generalitat,
a les línies C-10 i C-15 (Teià); que
s’incorporarà un servei de geolocalització que permetrà saber en
tot moment on es troben els vehicles, amb la qual cosa es podrà
informar a través d’una aplicació
per a dispositius mòbils sobre temes com els temps d’espera; de
la mateixa manera que també
s’instal·laran pantalles informatives a les parades del servei de
transport urbà de les estacions
de tren del Masnou i d’Ocata. A
més, l’empresa adjudicatària es
compromet a efectuar estudis
per a la millora, com oferir el servei tots els diumenges i festius de

l’any, posar en funcionament una
llançadora en determinades hores del dia per comunicar el Masnou Alt amb l’estació del Masnou
o doblar la freqüència de pas en
determinades hores del dia.
La representant de la CUP,
Sandra Miras, va mostrar fermament l’oposició del seu grup municipal a la proposta. De fet, entre
el públic també es va estendre
una pancarta contra el que consideren la privatització del servei.
Miras va presentar tres esmenes
que sol·licitaven informes sobre
les necessitats detectades del
servei i sobre la viabilitat de la
gestió directa i que es deixés la
proposta pendent d’aprovació
mentre s’efectuaven aquests
informes. Les esmenes van ser

rebutjades, per la qual cosa Miras va afirmar que “comencem la
casa per la teulada” i va criticar
que el conveni s’hagi fet sense
tenir en compte l’opinió de les
persones que l’utilitzen. També
va denunciar l’excés de preu i
que no es tinguin en compte aspectes com el respecte al medi
ambient, ja que el seu grup defensa una transició cap a un model amb vehicles elèctrics. Per tot
plegat, la representant de la CUP
va resumir que el conveni proposat “és una estafa”.
També es va mostrar molt crític el representant d’ICV-EUiA-E,
Màxim Fàbregas, qui va retreure a l’Equip de Govern que “ha
optat per l’opció més fàcil” i va
tornar a defensar l’opció de la
municipalització. Igualment, va
anunciar que el seu grup votarà
sempre en contra de qualsevol
proposta de pròrroga en el futur
i va instar el Govern municipal a
no tenir negociacions amb l’actual concessionari per intentar
solucionar els diversos incidents
que s’han anat produint en la
concessió del servei.
Per la seva banda, el PSC
inicialment també va presentar
algunes esmenes que va retirar
posteriorment. El seu representant, Ernest Suñé, va reconèixer
que hi ha pressa per millorar el
servei, però que el seu grup no
en demana la municipalització.
Tot i així va reivindicar que “cal
treballar per definir el model de
transport que necessita la vila”. I
va vaticinar que la transició d’un
model de gestió a l’altre “serà
dolorosa”.
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PLE MUNICIPAL D’OCTUBRE
La proposta va ser aprovada amb
els vots positius de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots),
de Ciutadans (3 vots), del PSC (2
vots) i del PP (1 vot); mentre que
la CUP (2 vots) i ICV-EUiA-E (1 vot
per l’absència d’una regidora)
van votar-hi en contra.

La moció presentada per Ciutadans per traslladar
algunes activitats lúdiques de la zona d’Ocata
va ser molt debatuda i finalment aprovada
• Tancament de l’expedient de
revocació parcial de la subvenció atorgada a ACNAS l’any
2013. Aprovat amb els vots a
favor de tots els grups municipals, menys el representant
d’ICV-EUiA-E, que es va abstenir.

MIREIA CUXART

Signatura del conveni
El 23 d’octubre, l’alcalde, Jaume
Oliveras, va signar el conveni entre l’Ajuntament del Masnou i el

Altres punts sotmesos a votació

Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i l’Empresa Casas, SA.
L’acte també va comptar amb
la presència del director general de Transports i Mobilitat de
la Generalitat, Pere Padrosa; el
director general de l’ATM, Josep
Anton Grau, i Josep Maria Martí,
com a representant de l’Empresa Casas, SA.

Millores que proposa el nou conveni:
1) La integració al servei urbà del tram de la línia C-10 (Mataró - BCN per l’N-II)
al seu pas pel terme municipal del Masnou.
• Incrementant freqüències de pas del transport urbà en sentit Barcelona, ja
que s’hi afegeix el servei que presta la línia C-10.
• Augment del nombre de parades en el tram de l’N-II, hi haurà 5 parades en
sentit BCN i 3 en sentit Mataró.
• Ampliació de l’horari del servei de transport urbà en el tram de l’N-II.
2) El bitllet social propi de l’Ajuntament serà acceptat als serveis regulats per
la Generalitat de Catalunya.
3) Incorporació del sistema SAE de geolocalització en els vehicles que prestin
el servei.
4) Instal·lació de pantalles informatives amb els temps d’espera a les estacions
d’Ocata i el Masnou.
5) Creació d’una aplicació per a dispositius mòbils que permetrà saber el temps
de pas real del servei en qualsevol de les parades de la línia de transport urbà,
així com de les interurbanes que passen pel Masnou.
6) Estudis per a la millora del servei urbà.

Mocions
• Moció presentada pel Grup
Municipal de C’s per sol·licitar
la creació d’una brigada de
manteniment exprés. No va
ser aprovada en comptar amb
els vots a favor de Ciutadans (3
vots) i del PP (1 vot), i en contra
de l’Equip de Govern (11 vots)
i la CUP (2 vots). El PSC (2 vots)
i ICV-EUiA-E (1 vot) es van abstenir.
• Moció presentada pel Grup
Municipal de C’s per canviar
la ubicació de certes activitats
lúdiques a la zona d’Ocata. ICVEUiA-E va presentar dues esmenes que no van comptar amb la
majoria suficient per prosperar.
La moció va ser aprovada amb
els vots a favor de l’Equip de
Govern (11 vots), de Ciutadans
(3 vots), el PSC (2 vots) i el PP
(1 vot); mentre que la CUP va
votar-hi en contra (2 vots) i ICVEUiA-E es va abstenir (1 vot).
• Moció presentada pel Grup
Municipal de C’s per potenciar
les relacions dels ciutadans amb

l’administració a través de nous
recursos tecnològics. Va ser retirada de l’ordre del dia.
• Moció presentada pels grups
municipals d’ERC-AM-MES, CiU
i ICV-EUiA-E de suport al president Mas, l’exvicepresidenta
Ortega i la consellera Rigau
amb motiu de la seva imputació
per l’organització del 9N. Va ser
aprovada amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (11 vots) i
d’ICV-EUiA (1 vot); en contra de
Ciutadans (3 vots) i el PP (1 vot),
i l’abstenció de la CUP (2 vots) i
el PSC (2 vots).
Es va presentar una moció
d’urgència
• Moció dels grups municipals
d’ERC-AM-MES, CIU i ICV-EUiAE amb motiu del 75è aniversari
de l’assassinat del president
Lluís companys i Jover. Justícia
universal i memòria històrica. La
urgència va ser aprovada amb
els vots a favor de l’Equip de
Govern (11 vots) i d’ICV-EUiA
(1 vot); en contra de Ciutadans
(3 vots), la CUP (2 vots), el PSC
(2 vots) i el PP (1 vot). La moció
va ser aprovada amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (11
vots) i d’ICV-EUiA (1 vot); en
contra de Ciutadans (3 vots) i
el PP (1 vot); i l’abstenció de la
CUP (2 vots) i el PSC (2 vots).

Junts pel Sí va ser la candidatura més votada a les eleccions del 27S al Masnou
Junts pel Sí va ser la candidatura més votada al Masnou a les eleccions al Parlament de Catalunya d’aquest 27 de setembre de 2015, amb un
total de 6.811 vots (47,92 % del total). La segona força més votada va ser Ciutadans (C’s), amb 2.111 vots (14,85 %); seguida per la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP), amb 1.473 vots (10,36 %); la candidatura Catalunya Sí que es Pot, amb 1.173 vots (8,25 %); el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), amb 1.107 vots (7,79 %); el Partit Popular (PP), amb 989 vots (6,96 %), i Unió Democràtica de Catalunya, amb 334 vots (2,35 %).
També es van comptabilitzar 75 paperetes en blanc (0,53 %) i 47 paperetes de vot nul (0,33 %). La participació al municipi es va situar en el
81,50 %, cosa que vol dir que 14.260 masnovins i masnovines van exercir el seu dret de vot.
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Un nou Pla d’Acció Social amb
més de 200.000 euros per ajudar
en situacions de dificultats
Es destinen 50.000 euros per a subvencions per pagar l’IBI

AJUDES

La distribució solidària
d’aliments és un element
central del Pla.

Les ajudes
per pagar
l’IBI s’han de
demanar entre
el 9 i el 20 de
novembre

CEDIDA

MENJADORS
ESCOLARS

L’

actual Equip de Govern ha
recuperat per a l’any 2016
el Pla Acció Social que ja es
va posar en marxa al 2013,
però en aquesta ocasió passant dels
100.000 als 214.000 euros i amb actuacions més concretades i planificades des del començament. Si en els
seus inicis l’objectiu fonamental era
evitar que la població amb dificultats
econòmiques caigués en situacions
puntuals d’exclusió social, ara s’ha
dissenyat una estratègia a partir de
les actuacions marcades al Pla d’Actuació Municipal (PAM) per mantenir
la cohesió i el benestar del conjunt de
la població.
Les actuacions que compten amb
més pressupost són el desenvolupament d’un punt únic de distribució
solidària d’aliments i l’atorgament de
subvencions per ajudar a pagar l’impost sobre béns immobles (IBI). En
termes generals, podran sol·licitar els
ajuts per pagar l’IBI les persones que
compleixin els requisits establerts a

les bases (es poden consultar a la pàgina web municipal www.elmasnou.
cat), que resideixin en un habitatge
amb valor cadastral inferior als 50.000
euros i que estiguin empadronades al
Masnou. L’ajut atorgat pot ser equivalent al 50 % de la quota líquida de
l’impost sobre béns immobles, amb
un import màxim per sol·licitud de
200 euros. El termini per demanar
aquest ajut és del 9 al 20 de novembre i es tramitarà a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC).
També s’inclou dintre del Pla
d’Acció Social un increment del 10 %
de l’oferta del servei d’ajuda a domicili per a persones amb problemes
d’autonomia per desenvolupar les
tasques essencials a casa seva. S’hi
augmenten 19.800 euros, amb la qual
cosa es destina un total de 217.800
euros. S’han incrementat en un 40 %
els ajuts per al menjador escolar, amb
16.800 euros més; per tant, l’aportació final serà de 58.800 euros. Igualment, es faran ajuts per a la pràctica i

S’incrementa
la quantitat
per als ajuts
al menjador
escolar

el desenvolupament esportiu infantil
i juvenil per un valor de 15.000 euros.
I per a la teleassistència domiciliària
s’augmenten 12.000 euros per arribar
a la quantitat final de 57.000 euros. La
resta d’intervencions fan referència a
ajuts per al Fakaló, per a arranjaments
a les llars de gent gran o el servei de
menjador domiciliari per a persones
amb limitacions ocasionals.

Noemí
Condeminas
Regidora d’Acció
Social

Des de l’elaboració de l’Observatori
social del Masnou, hem pogut tenir
una eina útil que ens ha permès obtenir dades i informació relatives a les
principals línies d’actuació i serveis
que es presten des de la Regidoria
d’Acció Social, així com un panorama
de la població que permet contextualitzar les accions i que obre la perspectiva dels reptes estratègics que
s’hauran d’afrontar en aquesta etapa.
Ha estat objectiu prioritari del
Govern municipal, sobretot a través
del Consell de Benestar, constituït el
2013, oferir respostes coordinades i
efectives per respondre a les situacions de risc social que afecten famílies
masnovines. De cara al proper període 2015-2019, s’aprofundeix en la
professionalització dels serveis socials. L’objectiu és clar: des de l’Ajuntament caldrà actuar amb la mateixa
intensitat per preservar i millorar la
cohesió i el benestar social de la comunitat, garantint els serveis actuals,
pensant-ne de nous i reforçant les accions de prevenció.
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@cellerdelmar
cellerdelmar

Venda de vins, caves, licors i una mica de tot
Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
www.cellerdelmar.com

DRET CIVIL, MERCANTIL I PENAL. MEDIACIÓ FAMILIAR

Deutes: negociació i declaracions d’insolvència
Família: divorcis, custòdies, herències...
Hipoteques: renegociacions i clàusules abusives
El Masnou, Casa del Marquès, Despatx 1.2
Tel. 679 824 347 / 93 540 43 32
www.pactemadvocats.com

LIQUIDACIÓ
PER JUBILACIÓ
Pere Grau 12-14
Tel. 93 555 18 60

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

TAXI MASNOU 24H
Productes d’elaboració pròpia,
pollastres i ous ecològics.
Ara, per encàrrec, gran varietat
de productes ecològics

Vine i obtindràs el VAL FIDELITAT!

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.
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C. de Francesc Macià

STOP

C. de Navarra

Obres a l’avinguda de Cusí i Fortunet
C. de Joan Miró

Pl. de Marcel·lina
Monteys

C. de Fontanills

s
C. dels C. Comella

C. Dr. Agell

C. de Sant Miquel

C. de Santa Rosa
C. de Jaume I
El dimarts 3 de novembre, es preveu l’inici de les obres de construcció d’un
col·lector per captar les aigües
superficials de l’avinguda de
Pl. d’Ocata
Cusí i Fortunet i derivar-les al torrent canalitzat del carrer de Tomàs Vives.
Aquestes
obres
tindran
dues
fases
diferenciades.
La primera
C. de l’Esperança
C. dels Mestres Villà
s’allargarà fins a finals del mes de novembre; mentre que la segona s’executarà durant el mes de desembre. En aquest temps es veurà
afectada la mobilitat de la zona. L’actuació pretén reduir les aigües superficials que arriben als carrers
deFelip
la zona baixa del casc antic
C. de Sant
(Sant Felip, Adra, Cuba, Pere Grau, Capità Comelles, Pintor Miquel Villà) en episodis de fortes tempestes i que provoquen inundacions.

L’Ajuntament demana que es tingui present la senyalització excepcional de desviament de la circulació i, quan sigui possible, s’aconsella fer els desplaçaments a peu, ja que la mobilitat dels carrers de la zona quedarà afectada de manera que indiquen els plànols
d’aquesta pàgina:
C.
Ca

Carrer del Pintor Domènech i Farré –
Canvi sentit de circulació en el tram c/
Flors i Calcat i c/ Navarra. (Sentit muntanya).

Fase 1
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C. de Francesc Macià

C. d’Itàlia

STOP

C. de Navarra
C. de Joan Miró

Pl. de Marcel·lina
Monteys

C. de Santa Rosa

Carrer de Sant Miquel – Accés veïns i
estacionament tancat en el tram de c/
Roger de Flor amb c/ Tomàs Vives.

C. de Fontanills

C. dels C. Comella

C. Dr. Agell

C. de Sant Miquel

Carrer de Roger de Flor – Canvi sentit
circulació en el tram c/ Navarra i C/ Santa Rosa. (Sentit mar).

t Vila Ja

da

p Estra
C. de Jose

C. de

Carrer del Pintor Domènech i Farré –
Tallat a la cruïlla amb el carrer de Sant
Miquel.
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rn
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Fase 1 (mes de novembre)
Afectacions mobilitat
segons plànol

Pl. d’Ocata
C. dels Mestres Villà
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C/ Italia

C. de

C. de Francesc Macià

Ro ger de F lor

C. de Jose

C. de Navarra

Cusi
i

C. de Joan Miró

C. de Sant Miquel

C. de Santa Rosa

s

C. de l’Esperança

C. dels C. Comella

Pl. de Marcel·lina
Monteys
C. Dr. Agell

Durant la segona fase es restablirà el
servei habitual del transport urbà i es
veu afectada la línia C-15 de l’empresa
CASAS.

Zona d'obres

Av.

Avinguda Cusi i Fortunet tallada entre
el carrer de Villa Jardí i el carrer de Fontanills. Durant aquesta fase es restabliran els sentits de circulació de Roger de
Flor, Tomàs Vives i Sant Miquel.

Tanques

Doble sentit (temporal)
Ca

Fase 2 (mes de desembre)
Afectacions mobilitat
segons plànol

Canvi de sentit de circulació

Existent (sentit únic)

C.

El servei de bus urbà es veurà afectat
durant la primera fase de les obres, de
manera que canviarà el seu itinerari
allargant-lo i incloent parades provisionals i es preveuen que les freqüències
de pas es vegin alterades. Per a més informació, consulteu www.el masnou.cat.

C. de Fontanills
C. de Jaume I
Pl. d’Ocata
C. dels Mestres Villà

C. de Sant Felip

Disculpeu les molèsties i moltes gràcies per endavant per la vostra col·laboració. Per a qualsevol aclariment, contacteu amb
l’Oficina de Mobilitat, al telèfon 93 557 16 45, o la Policia Local 93 555 22 44.
C.
lifo

Ca
ia

rn
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El Masnou homenatja la
figura de Lluís Companys

GERARD POCH

Josep Cruanyes reclama la reparació moral i efectiva del president torturat i afusellat
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L’alcalde i part de l’Equip de Govern del
Masnou acompanyen Artur Mas en la seva
entrada al TSJC
El dijous 15 d’octubre, l’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat dels
regidors i regidores a l’Equip de Govern Noemí Condeminas, Sílvia
Folch, Quim Fàbregas, Jordi Matas i Meritxell Blanch, s’han desplaçat a Barcelona per acompanyar el president de la Generalitat en
funcions, Artur Mas, a declarar al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) com a imputat pel seu suport al procés participatiu
del 9 de novembre. L’alcalde i la resta d’edils masnovins han fet el
recorregut entre el Parlament i el Palau de Justícia acompanyats
de prop de 400 alcaldes i alcaldesses de municipis d’arreu de Catalunya, tots amb la vara d’alcalde com a símbol identificatiu del
poder municipal. Altres dirigents polítics i una multitud de ciutadans
i ciutadanes també han volgut mostrar el seu suport a Mas durant el
recorregut. També, com a mostra de suport al president en funcions
i a les altres dues conselleres encausades, Irene Rigau i Joana Ortega,
el dimarts 13 d’octubre es van realitzar concentracions al davant dels
ajuntaments catalans –entre els quals el del Masnou–, on es va llegir
el manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

CEDIDA

L’

historiador i membre de
la Comissió de la Dignitat
Josep Cruanyes va reclamar, durant la seva conferència del dimecres 14 d’octubre a
la sala consistorial de l’Ajuntament,
la reparació moral i efectiva de Lluís
Companys i altres processats i afusellats durant el franquisme. Cruanyes
va conduir el públic que omplia la
sala per un recorregut per la vida
del president Companys, la seva
participació als fets d’Octubre de
1934 i la seva trajectòria fins arribar
a la presidència de la Generalitat de
Catalunya. Al parer de Cruanyes, “si
ens trobéssim en una situació normal, avui estaríem commemorant la
mort del president, però com que la
situació no és normal, encara l’hem
de reivindicar”. Durant la seva intervenció, va repassar el ràpid procediment des que les forces alemanyes el
van detenir a França i les actuacions
del tribunal militar que el va jutjar,
sense proves i sense la declaració de
testimonis.
Però més enllà de les actuacions
de les autoritats franquistes, Cruanyes va lamentar que hores d’ara encara l’Estat espanyol no hagi fet passes decisives per la reparació moral

de Companys. En aquesta reticència
a recuperar la memòria històrica com
s’ha fet a Alemanya, per exemple,
Cruanyes va incloure al Tribunal Suprem, que ha denegat la revisió del
cas, sense tenir en compte les indicacions del Comitè de Drets Humans
de Ginebra. Davant aquesta situació,
Cruanyes va reclamar la importància
de demanar la reparació de Companys i altres processats i afusellats,
“sobretot en aquest moment en què
volem construir un nou país”.
La conferència del 14 d’octubre
a càrrec de Cruanyes estava carregada de simbolisme, primer perquè
el 15 d’octubre se celebrava el 75è
aniversari de l’afusellament del president Companys, però també perquè
aquell mateix dia s’havia de produir
la compareixença del president Artur
Mas davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. L’alcalde del
Masnou, Jaume Oliveras, va voler
remarcar el simbolisme de la xerrada
de Cruanyes, “d’aquesta manera ens
afegim a l’homenatge a Companys”,
va afirmar. L’alcalde també va fer
referència explícita al suport que ell
i altres càrrecs electes donaran al
president Mas durant la seva compareixença”.

IGUALTAT

Una lluita amb
la implicació
de tothom
Actes per commemorar el Dia
Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones
SHUTTERSTOCK

A

quest mes de novembre,
l’Ajuntament ha preparat
diversos actes per commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones. L’acte institucional
serà el dimecres 25, en què la regidora d’Igualtat, Meritxell Blanch, llegirà
el manifest, a les 17.45 h, a la placeta
de Ca n’Humet. Tot seguit, després de
l’encesa d’espelmes en memòria de les
víctimes d’aquesta violència, l’espectacle Dona escènic, a càrrec de Dona
Cançó, combinarà la música, la poesia
i el teatre per completar la trobada.
Al llarg del mes, un taller, una mostra de films, una exposició i dues obres
de teatre conformaran el programa
d’activitats entorn a aquesta lluita.
També, durant la jornada prèvia al 25
de novembre, el dia 24 el Punt d’Informació Municipal (PIMM) estarà ubicat al
mercat setmanal, de 8 a 14 h, per informar sobre la celebració i sobre el servei
que es presta al Centre d’Informació i

Recursos per a Dones (CIRD). D’altra
banda, el taller Compartim vol ser un
espai de dinamització per a dones, on
es puguin posar en comú els temes
que els interessin en un espai de creixement, suport i aprenentatge personal
amb visió de gènere. El taller, de 3 sessions, va iniciar-se el 28 d’octubre i les
altres dues sessions programades seran
el 25 de novembre i el 9 de desembre,
en horari de 10 a 13 h, a l’espai Casinet.
Un altre cicle ja iniciat és el de cinema de dones “Conegudes (també)
a casa”, dins la 23a Mostra Internacional de Films de Dones Barcelona 2015,
que va projectar durant la seva primera
sessió Rastres de sàndal. Les properes
tindran lloc el 18 de novembre, amb
el film Tots volem el millor per a ella, i
el 16 de desembre, on es projectarà
Empieza en ti. Les projeccions es fan
sempre a les 20 h, a la segona planta
de Can Malet.
El teatre fòrum Impacta’t, amb
l’obra Toca de peus a terra, reflexionarà

FILMS DE DONES

Es projectaran
diversos films
al voltant de
temàtiques
femenines
CONTRA ELS
TÒPICS

Una exposició
ICD intentarà
trencar els
estereotips
en les relacions des de la
joventut

sobre els paranys de l’amor romàntic
a l’adolescència, i les pors, el respecte,
l’exclusivitat i el xantatge emocional en
les primeres relacions. El dia 20, a les
18 h, a Ca n’Humet, aquesta peça de
teatre fòrum mostrarà els passos que
segueixen l’Andrea i el Toni en la seva
relació, per tal d’ajudar els espectadors
a detectar els tòpics de l’amor romàntic des de les primeres relacions.
A més, fins al 4 de novembre Ca
n’Humet acollirà l’exposició cedida
per l’Institut Català de les Dones entorn a la violència masclista en parella
“Desmuntem mites?”, en horari de 17 a
20.30 h, de dilluns a divendres. I durant
tot el mes de novembre, als diversos
equipaments municipals, als centres
escolars i també a d’altres centres inscrits en la campanya, es pot trobar la
xarxa dels desitjos, perquè totes les
persones que ho vulguin puguin penjar el seu desig per a l’eliminació de la
violència de gènere i per la igualtat
entre homes i dones.

Promoure la igualtat des
de la infància
Amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets dels Infants, també es
vol promoure la igualtat entre ells amb l’activitat Joguines ambulants. Així, el 22 de
novembre, a les 11 h, a la pista esportiva de Països Catalans, s’hi podran trobar joguines d’època per gaudir d’un matí lúdic. Una activitat que recrearà antics enginys
d’àmbit científic i tècnic per convertir-los en jocs interactius de mida gegant. Es podrà
jugar amb un pantògraf, el praxinoscopi, la càmera fosca, el disc de Newton i moltes
joguines més!
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Tenim
els millors
Plans
per a tu
PLA
NO+VELLO
SESSIÓ
GRATIS*

PLA
BELLESA

5+1 SESSIONS
Fotorejoveniment
o Fotodepilació IPL

DOBLE SESSIÓ
Fotorejoveniment
+ Fotodepilació IPL

PLA
REJOVENEIX

PLA
ZONES
MINI

70€*

3 SESSIONS
Fotorejoveniment

No+Vello El Masnou
C/ Navarra, 46
Tel. 93 540 54 45

45€*

30€*
2 SESSIONS ZONA MINI
Llavi superior - Línia alba - Peus
- Arèoles mamèries - Mans

*Veure condicions al teu centre o a nomasvello.es

www.nomasvello.es

NOVES XARXES
SOCIALS

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.

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

www.elmasnou.cat
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cultura

Nova col·lecció de monografies
sobre la història local
El cas del masnoví Lluís Benito Embid és el tema del primer quadern que vol
recuperar la memòria del Masnou

A

mb la monografia La
repressió franquista: el cas
del masnoví Lluís Benito
Embid, l’Ajuntament del
Masnou inicia una col·lecció de monografies d’extensió breu que pretenen analitzar diferents capítols
de la història recent al municipi. La
iniciativa de la col·lecció, que s’anomenarà “Quaderns d’Història Local
del Masnou”, vol donar resposta
a la moció aprovada, a proposta
dels grups municipals d’ERC-AM,
ICV-EUiA, PSC i CiU, al Ple del 17
de juliol de 2014. En aquest Ple,
l’Ajuntament es comprometia a organitzar, d’acord amb la família, un
acte públic per donar a conèixer al
conjunt de la ciutadania el cas del
protagonista d’aquesta dramàtica
història.
Lluís Benito Embid, el 20 d’octubre de 1964, va ser detingut
després d’un petit incident derivat
d’una discussió a la sortida de la
seva feina a Barcelona. A la comissaria de la Policia va ser brutalment
colpejat. Com a conseqüència dels

El Masnou està de moda:

QUADERNS
D’HISTÒRIA LOCAL
DEL MASNOU [1]

La repressió
franquista:
el cas del
masnoví Lluís
Benito Embid

Desfilada de tardor

cops, va morir cinc dies després. La
família ha iniciat tots els tràmits per
afegir el cas de Lluís Benito Embid a
la causa que instrueix la magistrada
María Servini Cobria al jutjat número 1 de Buenos Aires contra els
crims del franquisme.
Els historiadors Marta Roig i
Miquel Rico, amb molta experiència
en altres investigacions locals, han
seguit el cas de Benito Embid i han
entrevistat la família per construir
el treball que obre la col·lecció
“Quaderns d’Història Local del Masnou”. La monografia es presentarà
el 27 de novembre, a les 19 h, a la
sala consistorial de l’Ajuntament.
Presentació del llibre
La repressió franquista:
el cas del masnoví Lluís
Benito Embid
De Marta Roig i Miquel Rico
27 de novembre.
19 h, sala consistorial de
l’Ajuntament.

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:

La Gioconda
Colate CLT
Estudi 15
Estil perruqueria
Fem Fira
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Les VII Jornades de Fotografia
reflexionen sobre la mirada femenina
Les mostres de prestigioses artistes com Colita i Ouka Leele, entre els atractius
principals de la convocatòria

INAUGURACIÓ

Les Jornades
s’inauguraran
el 6 de novembre, a les 19 h
a la sala Joan
Comellas

OUKA LEELE

EXPOSICIONS

La fotògrafa Ouka Leele serà present a la taula rodona.

E

l 6 i 7 de novembre l’Associació Fotogràfica del Masnou, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, organitza
les VII Jornades de Fotografia. Enguany, dintre de la programació té
un paper preponderant la mirada de
la dona fotògrafa. Les prestigioses
artistes Colita i Ouka Leele mostraran un exemple de la seva obra a les
exposicions “Orson Welles a Cardona” i “Ouka Leele en Blanco y Negro”,
respectivament. Aquests treballs
es podran veure del 6 al 30 de novembre a la Sala Joan Comellas del
Museu Municipal de Nàutica.
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A més de les exposicions, els actes
centrals de les Jornades seran l’acte
de presentació, el 6 de novembre,
a càrrec del president de la FEM,
Edu Gisbert, i la regidora de Cultura,
Neus Tallada; i una taula rodona al
voltant del tema Fotografia y periodismo: mirada de mujer, on intervindran el director de la Filmoteca de
Catalunya, Esteve Riambau; l’artista
i fotògrafa Ouka Leele; la també
fotògrafa Colita i la periodista Rosa
Maria Calaf. El fotògraf membre de
la FEM i coordinador de les Jornades, Héctor Zampaglione, moderarà
la taula, que serà el divendres 6 de

Del 6 al 30 de
novembre
s’han programat exposicions individuals
d’Ouka Leele,
Colita, Marta
Albertí, Eva
Colomer, Toni
García Campos,
i col·lectives de
membres de
la FEM
TAULA RODONA
I TALLER

Una taula
rodona moderada pel fotògraf Héctor
Zampaglione i
un taller sobre
il·luminació
completaran
aquestes
Jornades

novembre, a les 20.30 h, a la Biblioteca Joan Coromines.
El dissabte 7 de novembre es
farà un taller teòric i pràctic sobre
il·luminació, a càrrec de Toni de
Ros. Les places són limitades i
cal inscripció prèvia a l’adreça de
correu electrònic femfotografia@
gmail.com.
Altres exposicions que s’inauguraran durant les Jornades i que
es podran veure fins al dia 30 de
novembre són: “El curro semanal”,
de Marta Albertí; “Bitxos”, d’Eva
Colomer, i “Aigües”, de Toni García
Campos, a l’Espai Casinet ; i les col·
lectives de la FEM: “Mundo Mujer”, a
la sala Glauc; “Persones i Personatges II”, a la sala Dit i Fet, i “Dominant
el color”, a la sala Àgora.

Espais i horaris
Sala Joan Comellas. Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A – El Masnou.
Dijous i divendres, de 17 a 20 h, i
dissabtes, de 11 a 14 h.
Espai Casinet. Carrer de Barcelona, 5 – El Masnou.
Divendres, de 17 a 20 h; dissabte,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenge, d’11 a 14 h
Sala Dit i Fet. Carrer de José Roca
Suárez Llanos, 51 - Teià. De dimecres a diumenge, de 19 a 23 h.
Sala Glauc. Carrer de Barcelona,
27 - El Masnou. De dimarts a diumenge, de 19 a 23 h.
Sala Àgora. Plaça de Miquel Martí
i Pol, s/n - El Masnou. De dilluns a
dissabte, de 9 a 23 h.

ESPORTS

Últims dies per presentar candidatures
per als premis de la
Nit de l’Esport 2015

El Complex Esportiu
Municipal disposarà
definitivament d’aigua
calenta sanitària a
tota la instal·lació,
la setmana del 2 de
novembre
Segons les previsions, el dimarts dia 3
arribaran els acumuladors que han de
substituir els que es van malmetre a
l’incendi del 29 d’agost

GERARD POCH

E
Els guardonats, el jurat i els membres del consistori a l’escenari durant l’anterior edició.

F

ins al 7 de novembre es
poden presentar candidatures per als premis que es
concedeixen durant la celebració de la Nit de l’Esport. Enguany,
la festa que vol reconèixer la tasca
de les entitats i de les persones que
contribueixen al desenvolupament
de la pràctica esportiva al municipi se
celebrarà el 27 de novembre, a l’Espai Escènic Ca n’Humet. Les entitats
esportives masnovines que vulguin

presentar candidatures a les diferents
categories ho han de fer a través de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, seguint
el procediment que estableixen les
bases per a la participació a la Nit
de l’Esport 2015 (vegeu-les a www.
elmasnou.cat), però les persones que
vulguin proposar un o una esportista
que desenvolupa la seva tasca esportiva fora del municipi també poden
fer-ho a través d’un formulari que es
troba a la pàgina web municipal.

l Complex Esportiu Municipal disposarà d’aigua
calenta sanitària a tota la instal·lació i de manera
definitiva durant la setmana del 2 de novembre.
Segons les previsions, els acumuladors definitius que
han de substituir els que es van malmetre a l’incendi
del 29 d’agost arribaran al Complex Esportiu el 3 de
novembre. Aquestes tasques podrien provocar alguns
talls puntuals en el subministrament d’aigua calenta
de les dutxes, però quedarien resoltes en poques
hores.
El 15 d’octubre, les dutxes dels passadissos de la
piscina i els vestidors del gimnàs van tornar a tenir
aigua calenta, tot i que de manera provisional.

Esportista (masculí i femení) federat més petit de 16 anys
Esportista (masculí i femení) no federat més petit de 16 anys
Esportista (masculí i femení) federat més gran de 16 anys
Trajectòria d’un equip amb competició federada
Trajectòria d’un equip amb competició no federada
Entitat amb millor tasca de promoció
Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius
Reconeixement a la trajectòria per la tasca esportiva (individual)
Esportista (masculí i femení) que competeixi en una entitat de fora del Masnou

SÒNIA HERNÀNDEZ

Categories dels premis de la Nit de l’Esport

Exterior del Complex Esportiu.
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Can Ventura
ABIERTO DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD,
FIN DE AÑO Y DÍA DE REYES

des de 1964

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)
pollastres a l’ast
menjars preparats
begudes
llaminadures
gelats

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

ENTITAT

CEDIDA

Associació VEïNAL del Cul d’Ocata

La recuperació de la figura del trabucaire és una de les activitats endegades des de l’associació.
L’Associació Veïnal del Cul d’Ocata es va
crear oficialment el 7 de març del 2013,
després que un grup de veïns de la
zona prengués la decisió de fundar una
nova entitat veïnal en trobar-se amb
dificultats a l’hora de canalitzar les seves propostes i els seus projectes en la
ja existent Associació de Veïns d’Ocata.
Va ser el moment de, segons expliquen,
marcar un “rumb nou” i crear una entitat “oberta i acollidora que donés resposta a les necessitats actuals del barri i
que esdevingués propulsora de moltes
activitats per a un públic divers”.
A l’actualitat, l’associació té 62
socis, una xifra que creix després de
cada activitat, segons afirmen els seus

Alícia
Tarodo

Presidenta

Actualment, quina és la principal
funció d’una associació com la
vostra?
La principal funció d’una associació
veïnal de barri com la nostra ha de
ser esdevenir la veu dels seus veïns i veïnes de cara a l’Ajuntament,
per transmetre les queixes, suggeriments i propostes que afectin de
manera col·lectiva el barri. Proposar

La funció de
l’entitat no
és només
organitzar
el lleure i
les activitats festives, també
gestionen
diverses
problemàtiques del
barri

representants. Funciona de forma força
horitzontal i, tot i que sí que hi ha uns
càrrecs establerts, cap vot compta més
que un altre. Intenten aprofitar el potencial de tots els membres de la Junta,
per això s’organitzen a partir de vocalies o comissions que s’encarreguen de
forma autònoma de la gestió d’activitats de diferents àmbits d’interès.
Entre les activitats que organitzen,
es troben les excursions a la muntanya, les plantades d’arbres en suport
de l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF), les sessions de trabucaires, les
recollides d’aliments en benefici de
Cáritas Masnou, la tibada de corda
marinera dintre del programa de Festa

i impulsar activitats enriquidores
també ha d’estar a l’ordre del dia.
La ciutadania s’involucra en el dia
a dia del barri on viu?
En el barri d’Ocata, sí! I quants més
espais i moments de trobada creem,
més coneixement tenim d’allò que,
col·lectivament, ens afecta i preocupa.
Quines són les principals reclamacions que fan els veïns i veïnes?
La pacificació d’alguns carrers del
casc antic del nostre barri que, per la
seva amplada, no esdevenen segurs
amb la convivència de trànsit rodat
i vianants; les activitats esportives a
les pistes dels jardins de Països Cata-

Major, les iniciatives solidàries en col·
laboració de Disma o la dinamització
dels jardins dels Països Catalans amb
espectacles, danses, dinars populars i
tallers infantils.
Els membres de l’associació es
mostren satisfets davant la resposta
que han rebut les seves propostes per
part del veïnatge de la zona, fins al
punt que asseguren que “els veïns i les
veïnes estan expectants esperant la
proposta d’activitats al barri”.
Però la funció de l’entitat no és
només organitzar el lleure i les activitats festives, sinó que en d’altres
ocasions han hagut de gestionar
diverses problemàtiques, com alguns
incidents patits per cotxes aparcats a
la zona dels jardins de la Nimfa i del
carrer Uruguai durant les festes joves
alternatives. També fan de mediadors
en la sol·licitud veïnal que reclama
un pas de vianants al carrer de Joan
Maragall en els encreuaments amb els
carrers de Sant Agustí o el carrer de
Puerto Rico, atès el trànsit que suporta
aquesta zona.
Entre els seus projectes de futur,
com a associació petita, tenen “projectes petits, però sempre per a la millora
del nostre barri i del nostre veïnat”. Un
dels primers objectius és augmentar
el nombre d’associats: “quants més siguem més coses podrem arribar a fer”.
Tenir un local social propi és un altre
dels objectius més propers, ja que ara
es reuneixen i guarden el material a la
casa de dos membres de l’associació.

lans; un pas adaptat per tal que els
veïns i veïnes amb mobilitat reduïda
i els cotxets infantils puguin passar
a la platja amb facilitat; un local de
l’AV del Cul d’Ocata per a la realització d’activitats programades, com
ara l’accés a les noves tecnologies
per part de la gent gran, recollida
permanent d’aliments per al banc
d’aliments, lloc de reunió i espai de
creació (carrers engalanats, carrosses de reis, etc.), i crear un esplai o
casal o ludoteca infantil al barri.
Què cal fer per aconseguir una
atmosfera de barri amb personalitat, com és el cas del Cul d’Ocata?
Més que aconseguir, diria més aviat
mantenir i alimentar! El sector del

Cul d’Ocata sempre s’ha caracteritzat per tenir personalitat pròpia.
El barri d’Ocata estava característicament format per gent obrera,
provinents de la pagesia o pescadors. Quan al Masnou anaven al
Casino, etc., al “Cul d’Ocata” com
a molt sortien a prendre la fresca i
fer alguna timba al carrer. De sempre, les portes de les cases estaven
obertes i existia molta complicitat
entre tothom. A Ocata, vivien els
mariners i els pescadors, mentre
que al Masnou vivien els capitans
i els patrons. La gent potenciava la
bona convivència amb la seva solidaritat, humilitat i honestedat. Avui
en dia intentem mantenir aquesta
personalitat.
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ENTREVISTA

Judit Martínez
Emprenedora

Des de petita, li han apassionat els codis visuals dels
objectes, les formes i els colors, i els missatges que
se’n desprenen. Per això es va fer dissenyadora gràfica. Sorda pregona des de sempre, va habituar-se a
expressar-se també mitjançant grafismes. Gràcies a
un programa d’ESADE en col·laboració amb la Fundació Prevent, s’ha format i especialitzat per crear la
seva pròpia empresa. La Judit Martínez és un exemple de decisió i energia a l’hora de lluitar pel que es
desitja, sense deixar que ens vencin els obstacles,
siguin els que siguin.

Com va sorgir la idea de crear la
seva empresa Mykoan?
L’any passat, jo estava inscrita a
la borsa de treball de la Fundació
Prevent a la recerca d’un lloc de
feina com a dissenyadora gràfica
i em van proposar la possibilitat
d’entrar en un programa nou que
començava amb la col·laboració
d’ESADE, la primera edició de “l’Aula
d’Emprenedors: Aprèn i emprèn a
Barcelona”. El curs anava destinat
a emprenedors amb tot tipus de
discapacitats, o com diem nosaltres
“amb altres capacitats”, que es volguessin formar per posar en marxa
o accelerar el seu negoci. Tenia una
idea molt senzilla, crear una marca
per comercialitzar dissenys propis a
partir de les endevinalles impreses
en diferents articles, principalment
les samarretes. En principi no tenia
cap nom per a la marca, a mida que
va anar avançant el curs la idea va
anar agafant forma i llavors la idea
es va convertir en marca: MYKOAN.
Per què va triar les endevinalles
com a element d’atracció?
L’endevinalla és com un repte, un
grup de paraules que et proposen
un joc que desperta la curiositat,
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la creativitat i estimula el cervell.
Em vaig adonar que sempre les
trobem de manera escrita als llibres
o a Internet i no en altres elements
com samarretes. Així, vaig descobrir l’oportunitat de convertir-la
en negoci. El significat del nom de
la marca Mykoan ve de koans, un
terme japonès que són petites historietes, endevinalles o faules com
les que els mestres zen fan servir
per ensenyar als seus alumnes. “My”
fa referència a “meva” i, unint-ho,
tenim “La meva història”.
Creu que el disseny gràfic, com
a llenguatge visual, significa el
mateix per a una persona sorda
que per a una que no ho és?
Una persona amb dèficit auditiu
desenvolupa molt més la vista com
a referent per rebre informació.
Però la percepció final del llenguatge visual depèn de la persona.
En quina mesura ha estat més
difícil crear una empresa per
vostè que per a una persona que
no fos sorda? On ha trobar més
dificultats? Com les ha superat?
Ser emprenedor sempre és molt
difícil, perquè al principi has de

saber de tot i la realitat és que no
ho saps, has de tenir clara la idea,
buscar finançament i poder sortir
al carrer amb això. Jo, les dificultats les trobo en les conferències
a l’hora de donar a conèixer el
negoci. La fluïdesa a l’hora expressar-me oralment és el meu punt
més feble. Jo no hi he sentit mai
sense audiòfons, tinc un sordesa
pregona, és a dir, amb una pèrdua
de més de 98 decibels. Per sort,
gràcies a l’ajuda del programa de
la Fundació Prevent, com que el
meu projecte va ser un dels becats
tinc l’acompanyament d’un tutor
que m’aconsella i em dóna suport
amb la seva experiència durant tot
l’any posterior a la creació del negoci i això em dóna seguretat. Vaig
començar l’activitat l’1 d’abril del
2015, el meu negoci és un nadó.
Es diu molt que la nostra societat
cada vegada és més plural
i integradora. Hi està d’acord?
Teòricament, sí. Però la realitat
és que hi ha un gran desconeixement pel que fa a les diferents
discapacitats i, concretament, en el
món de la sordesa perquè és una
discapacitat que no es veu. Tant
si portes audiòfons com si portes
un implant la gent creu que ja ets
oient i no és cert, ja que igualment
he de fer la lectura labial, per a mi
els audiòfons són una gran ajuda.
Encara hi ha gent que et diu sordmut, ens molesta, ja que som sords
però parlem, encara que la nostra
veu és diferent, cada persona és
diferent. A la nostra societat encara
falta més consciència sobre la realitat de les persones amb pèrdues
auditives o amb qualsevol tipus de
discapacitat.

A la nostra
societat
encara falta
més consciència sobre
la realitat de
les persones
amb pèrdues
auditives
Les empreses
tenen por
d’incorporar
persones
amb discapacitat i, en
molts casos,
no es valoren
les capacitats
de la persona

ha prou, en aquests moments hi ha
intencions però no recursos.
Fins que no vaig entrar el programa de l’Aula d’Emprenedors no
havia tingut mai un transcriptor
de subtítols, ni un intèrpret. Amb
aquests dos recursos em vaig sentir
plena, no em vaig perdre cap explicació, ni cap comentari de la resta
del grup; tot un luxe quan hauria
de ser el normal.
El món laboral és una altra
història, per a cap jove és fàcil entrar al món laboral, en general les
empreses tenen por d’incorporar
persones amb discapacitat, es frenen i, en molts casos, no es valoren
les capacitats de la persona. I no es
compleixen els percentatges d’integració establerts.
Quina rebuda han tingut les
seves samarretes?
Bé, per als amics i coneguts molt
bona, tots n’han comprat, però
encara no tinc un mercat obert i
per a l’estiu ja vaig tard. Tot just fa
unes setmanes que van posar en
funcionament la botiga en línia a
la pàgina web (www.mykoan.es) i,
és clar, hauré d’esperar al proper
estiu per veure realment si funciona

segons els objectius marcats, ara és
l’hora de treballar per donar-ho a
conèixer.
Quina relació manté amb
el Masnou?
Tota, sóc nascuda al Masnou. Vaig
anar a la guarderia a Ca la Rita; de
P3 a 6è, al CEIP Ferrer i Guàrdia i
l’ESO, la vaig fer a l’institut Maremar. Després, el batxillerat artístic
i el grau superior els vaig cursar
al Pau Gargallo, a Badalona. Les
meves logopedes han sigut majoritàriament del Masnou, menys en
Joan, que és de Badalona. Els meus
amics de la infantesa són del Masnou. El Masnou és casa meva, on
viuré aviat amb la meva parella, on
viuen els meus pares i els meus avis
i on vull fer créixer el meu projecte
empresarial.
Què és el que més li agrada
i el que menys?
El que més m’agrada és la platja, el
mar, la muntanya, la tranquil·litat
del poble, poder córrer o passejar
a l’hivern tranquil·lament al costat
del mar no té preu. I el que menys
m’agrada és que passin tants cotxes
per la Nacional.

El Masnou és on vol
fer créixer el seu
projecte empresarial de comercialització de productes
tèxtils de disseny
propi a partir
d’endevinalles.

CEDIDA

Ha notat millores per a les persones amb condiciones similars a
les seves en el sistema educatiu,
en la formació, en l’accés al món
laboral?
No, hi ha pocs recursos tècnics i
humans (avisadors, FM, intèrprets,
bucles magnètics, etc., tot hauria
de ser accessible, ja que és una
necessitat). A la vida diària sempre trobem que hi ha barreres de
comunicació que cal trencar: a
l’escola, molts cops, depèn de la
bona voluntat dels professionals de
l’educació o dels companys que et
passin els apunts i amb això no n’hi
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TRIBUNA POLÍTICA

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.

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

Impulsem la gestió municipal
En el Ple extraordinari del mes d’octubre,
i per primera vegada, s’han aprovat alhora el pressupost, les ordenances fiscal i
la relació de llocs de treball. La voluntat
i l’impuls polític és clar, treballar des del
primer dia per assolir el que mai abans
s’havia fet: poder iniciar el següent exercici amb els tres instruments bàsics per
tirar endavant la gestió municipal des de

Jordi Matas
Regidor del
Grup Municipal
de CiU

Complint programa
El pressupost d’enguany, primer
d’aquest mandat, destaca especialment per destinar 2 milions d’euros
a inversions. Això és possible per la
bona gestió de les finances municipals del passat mandat, que permet
ara destinar recursos especialment
per corregir el deteriorament de l’espai públic. L’endeutament de l’Ajun-

Frans Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
de Ciutadans

Junts x Sí a la pujada d’impostos
Sembla que cada dia es consolida més
la fórmula electoral que van inventar
CDC i ERC a les darreres eleccions autonòmiques i, al Masnou, l’esmentada
fórmula ha tornat a realitzar una nova
malifeta, aquesta vegada, camuflada
en bufetada impositiva.
Lamentablement, a la primera
gran decisió que havia de prendre
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l’1 de gener. A més, la setmana anterior
s’havia fet l’aprovació inicial en Junta de
Govern del document que engloba els
objectius estratègics a assolir per l’Equip
de Govern en el mandant 2015-2019: el
Pla d’Actuació Municipal, que en breu
serà sotmès a audiències públiques per
permetre que masnovins i masnovines
hi puguin fer aportacions.
Iniciarem un 2016 amb un pressupost municipal que destina un 70,72 %
a polítiques vinculades al benestar comunitari, a la seguretat i a la mobilitat
ciutadana, a l’habitatge i a l’urbanisme,
a l’educació, a la promoció social i als
serveis socials, impulsant el Pla d’Acció
Social, ajudes i beques. Cal remarcar la

importància que en aquest pressupost
prenen les inversions, en les quals queda
palesa la ferma decisió de millorar l’espai
públic: amb actuacions a les vies públiques, als parcs i als jardins, al passeig
marítim i a la platja. Amb una partida
específica de 500.000 € per a un pla de
xoc per arranjar voreres i calçades. Compromisos presos amb l’electorat, i que
ben aviat seran una realitat.
S’ha mantingut la pressió fiscal per
poder assolir tots aquests reptes per tal
d’aconseguir que els serveis municipals
estiguin a l’alçada dels impostos que
paguem.
L’aprovació de tot plegat, especialment del pressupost, s’ha fet sense

la presentació d’alternatives per part
de la majoria dels grups de l’oposició.
Només les mateixes esmenes que cada
any presenta ICV. Les esmenes, però,
presentades pel PSC sí que han permès
arribar a un acord amb aquest grup en
l’aprovació del pressupost.
Haver treballat simultàniament els
ingressos de què disposarem i a què
els destinarem ha permès debatre en
un mateix Ple els recursos de la hisenda municipal amb la seva aplicació.
Aquest fet ha comportat un nou ritme
de treball a l’Ajuntament, una nova
forma de gestió i, també, un esforç per
part dels treballadors i treballadores
municipals.

tament se situarà al 2016 en el 46 %,
xifra que des del 2006 no s’assolia.
Un pla de xoc de voreres i calçades
era una de les nostres prioritats,
500.000 € per any durant 4 anys.
També complim amb l’objectiu de
millorar nous accessos als camps
de futbol, el pacte de govern així
ho estableix, amb les inversions de
finals de 2015 es van aprovar les del
Deportiu i ara les de l’Atlètic; mentre
segueix avançant el nou pavelló i el
parc Vallmora.
La renovació i ampliació de
parcs infantils era un altre dels nostres punts, que en aquests pressupost també hi és. I així en un munt

de detalls per al 2016. Perquè no sols
es tracta de noves inversions, sinó
també de tenir un equilibri pressupostari i mantenir-lo, per garantir el
funcionament de l’Ajuntament i les
politiques socials, tan necessàries en
aquests moments.
La davallada de les aportacions de l’Estat, molt significatives
(310.000 € menys) fa que es mantingui el grau de pressió fiscal. No cal
dir que la millora del finançament
del món local és una vella reivindicació mai atesa pel Govern central.
Llàstima, perquè ja són molts anys
reclamant-lo i ningú ha volgut posar
fil a l’agulla. La situació dels propers

anys en determinarà l’evolució, però
sempre volem ser garants de l’objectiu de l’estabilitat econòmica de la
institució.
Tenint present el pacte de govern, molts punts han anat agafant
forma en aquests mesos. Perquè treballem per complir el programa que
la gent ens va fer confiança i perquè
creiem que des del pressupost municipal es fa un esforç per reactivar
l’economia, assegurar la convivència
social, mantenir la cultura, l’ensenyament i es dóna suport a les entitats
de tota mena del municipi. Treballem per fer un Masnou millor on
val la pena viure.

el Govern Municipal en aquest nou
mandat, ja ens hem endut la primera
gran decepció. Parlo de la fixació dels
impostos que ciutadans i empreses
haurem de pagar durant l’any 2016.
I és una gran decepció perquè
la proposta presentada i finalment
aprovada significa un augment clar
de la pressió fiscal a les famílies (les
grans perjudicades amb la pujada
dels impostos), ja que augmenta en
34 euros (més d’un 30 %) la taxa de
recollida d’escombraries, i en uns 20
euros la taxa de clavegueram, entre
altres pujades.
Però el més escandalós ha estat la
pujada encoberta d’un 10 % de l’Im-

post de Béns Immobles (IBI). M’explico:
Fa ara gairebé quatre anys, el Govern
de Rajoy va aprovar una normativa
per la qual havíem d’apujar l’IBI un 10
% com a mesura per no generar més
dèficit, pujada que havíem d’aplicar
tan sí com no, ja que no podíem compensar-la de cap forma. Però aquesta
pujada finalitza aquest any, així que
al 2016 no té per què aplicar-se. Però
què ha fet el Govern Municipal? Exacte! Ha mantingut l’augment del 10 %
escudant-se en el major valor cadastral dels habitatges i, perquè, segons
ells, rebaixar un 10 % aquest impost
no es notarà en les butxaques dels
contribuents, un contribuent que ja

està acostumat a pagar aquesta mateixa quantitat. Tot això vol dir que el
Govern Municipal consolida una pujada que hauria de ser temporal i que
suposa que els ciutadans pagaran uns
800.000 euros. És a dir, els ciutadans
han estat pagant la festa del malbaratament públic durant aquests darrers
quatre anys, i tot sembla indicar que
la seguiran pagant quatre anys més.
Malament començaran les famílies el proper any, ja que hauran de
destinar no menys de 100 euros més
a pagar impostos municipals, a la qual
cosa es va oposar Ciutadans rotundament, encara que, lamentablement,
amb escàs o nul èxit.

Màxim
Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
Nou govern, velles pràctiques! Mentides
i veritats
Canvien els noms, empitjoren les pràctiques! El
Ple del 22 d’octubre ha mostrat, un cop més, el
fariseisme de l’alcalde: promet transparència,
participació i negociació i, en canvi, nega informació i menysprea el nostre grup. No és una
queixa, no estem aquí per queixar-nos, és una
denúncia contundent d’aquesta manera de fer!
Al Masnou ja tenim impostos i taxes per al
2016 i, amb ells, una mentida i moltes veritats.
La mentida, de l’alcalde: “mantenim la pressió
fiscal sobre la ciutadania”; les veritats, que la

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

Anem per bon camí
El Grup municipal del PSC del Masnou va signar dijous passat un acord
amb el Govern del Masnou per aprovar el pressupost municipal per a
l’any 2016.
Després de diverses converses
amb l’objectiu de condicionar el pressupost, el Govern ens va lliurar una

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Estrena de legislatura a Catalunya.
Primers passos i cars de l’Equip de
Govern del Masnou
Acaben de nomenar presidenta del
Parlament la senyora Forcadell, aquella que deia qui era el poble català i
qui no: la repartidora de carnets. Per
descomptat que els del PP no érem a
la seva llista. Realment, el que m’hauria preocupat seriosament seria que hi

contradiuen, als documents: “s’apugen les escombraries (100 € al 2015 i 134,20 € al 2016);
torna la taxa de clavegueram (0 € al 2015 i entre 16 i 49 € al 2016). Es cobraran 230 € a les
persones amb discapacitat física que demanin
una reserva d’aparcament al carrer (mai abans
s’havia pagat per aquest fet); augmenten el valor cadastral un 10 % per, així, poder cobrar un
10 % més per l’IBI...
ICV-EUiA hi vam votar en contra perquè:
a) Ens neguem al fet que ERC-CiU castiguin
de manera abusiva, indiscriminada i absolutament injustificada les nostres butxaques (al
2016 pagarem una mitjana de més de 100
€ de més que al 2015; b) ERC-CiU s’han negat a rebaixar el cost de la grua, a bonificar
l’IBI dels habitatges protegits, a augmentar
els ajuts a les empreses per contractar més
treballadors i el nivell d’ingressos familiar per
poder gaudir d’ajuts per pagar les escombraries... propostes, totes elles, d’ICV-EUiA.

I el pressupost? Encara pitjor: ERC-CiU van
rebutjar les nostres 42 esmenes. Han dit NO a
dedicar 50.000 € a subvencionar la instal·lació
de rampes i ascensors en edificis d’habitatges i
50.000 € més a subvencionar l’IBI a les famílies
més desafavorides; NO a augmentar en 73.500
€ els diners destinats a impulsar la creació de
nous llocs de treball; NO a destinar 64.500 €
més a atenció a la immigració, solidaritat i cooperació, Centre Obert Maricel i Gent Gran; NO
a aportar 17.500 € al Projecte de Reutilització
de Llibres de Text i 20.000 € a donar ajuts a
les famílies dels infants de les escoles bressol
municipals...
I, a les Inversions, ERC-CIU han dit NO a
dedicar 356.000 € a construir una nau polivalent, que acolliria moltes de les activitats
de les entitats joves del Masnou; oferir activitats per a joves els caps de setmana (facilitant així la seva permanència al municipi)
i també altres activitats com ara concerts,

convencions... a realitzar a cobert i per a les
quals es prevegi molt públic; NO a invertir
100.000 € a millorar els equipaments de les
5 escoles de primària, i NO a gastar 120.000
€, el doble de la seva proposta, a la millora
de l’enllumenat públic per obtenir un millor
servei a la població i un estalvi energètic i
econòmic per al Masnou.
Estic segur que, en aquest butlletí, llegireu línies i línies explicant la bondat de les
ordenances i les meravelles del pressupost.
La realitat, per a ICV-EUiA, és una altra molt
diferent.
Mentides, veritats a mitges i veritats de
l’alçada d’un campanar!
Nosaltres volem destapar el que realment
s’amaga sota les xifres però, malauradament,
amb 2.000 caràcters, comptant espais en
blanc, ens és molt difícil poder-vos-ho explicar.
Trobareu informació més detallada a: http://
www.iniciativa.cat/ca/masnou/

proposta que va aconseguir l’aval unànime de l’assemblea socialista.
Un acord que preveu explícitament millores econòmiques per a la
pràctica esportiva individual, per a
activitats vinculades al medi ambient
així com la dinamització i d’inserció
laboral; també preveu inversions per
a la millora de jardins i espais públics
i elaborar projectes tan importants
com l’arranjament dels jardins de Lluís Companys o el de la urbanització
del carrer del Torrent Vallmora, per
executar-los a partir del 2017.
En total, les nostres aportacions
suposen un increment de gairebé

100.000 euros directes sobre el pressupost ordinari.
També preveu fer una anàlisi
integral de l’edifici de l’Escola Ocata
així com determinar el cost del soterrament de la riera Sistrés i iniciar
converses amb les administracions
implicades. També preveu la creació
a Vallmora d’una arbreda en memòria de les persones desaparegudes
a l’Argentina; aquestes actuacions
es realitzaran utilitzant els recursos
econòmics ja existents.
Aquests compromisos exigeixen
d’ambdues parts un major diàleg, una
major participació i una major transpa-

rència i, per aquest motiu, s’incorpora
a l’acord una comissió de seguiment
integrada per representants del Govern municipal i del PSC; compromisos
plasmats en un document públic i accessible signat abans d’entrar al plenari
municipal de pressupostos.
Els i les socialistes creiem sincerament que en la política el que ha de
primar són els acords per damunt de
les disputes, els punts en comú per damunt dels desacords i les persones per
sobre dels interessos ideològics.
Sabem que així podrem millorar
el Masnou. Sabem que anem per bon
camí.

fóssim. Així que, de moment, tranquils.
Que això d’anar amb un carnet per davant no fa gaire bona espina. Si en els
tres darrers governs de la Generalitat
no es va fer res, allò que ve serà pitjor.
Encara se’n farà menys. Potser estavellar-se una vegada i una altra contra
una flagrant realitat: Que Catalunya
no era el que haguessin volgut. Amb
un “plebiscit” perdut, només els resta la
força de la seva representació legislativa: aquella amb què ni tan sols poden
modificar la llei electoral catalana.
I la volen fer valdre per a un “procés constituent”!
Només estar encegats davant i
entre si pot portar a aquests planteja-

ments, que no conduiran a res de bo
per a ningú. Ni són formes ni són fons.
Només hi ha una manera de fer les
coses: a través del nostre Estat de Dret,
espanyol i europeu: marc de la relació,
convivència, seguretat i estabilitat jurídica i econòmica. Fora d’aquí no hi ha
res més. Almenys dintre de l’ordre dels
països europeus.

–com el de l’IBI, un 10 %–, amén de les
taxes d’escombraries o clavegueram.
Taxes que brillen a l’alça i barreres
via zona blava on ens augmenten els
preus un 25 %.
Quan després dels esforços de
quatre anys el missatge és aquest,
alguna cosa està fallant. No hi ha una
altra manera de fer les coses? O és que
és més fàcil el recurs de tirar de la cartera? Això sí, la dels altres.
Per què no es revisen les partides de despesa? Per què no es
busquen noves fonts d’ingressos?
Perquè el recurs fàcil –quadrar l’Excel– és propi de qui escorre la seva
responsabilitat.

El Masnou
Acabem d’estrenar pressupost, aprovat
aquest mes d’octubre. Un altre pal més
als veïns del municipi, a qui se’ls priva
del seu dret a viure millor, estrenyent-los
les butxaques. És el recurs fàcil. Apujar o
mantenir impostos que ja es van apujar
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record
Aquest mes de novembre, el Masnou reconeix els mèrits
dels seus esportistes i les seves entitats de l’àmbit de l’esport. El Masnou Viu vol recordar amb aquesta imatge els jugadors de l’equip de futbol del CD Masnou a començament
del segle XX. L’autor de la imatge és Manuel Cendra, i pertany a la donació que va fer Joan Maresma Pujadas. Número
de registre: 13521.

Fe d’errates: Al número anterior d’El Masnou Viu, a la secció
“Imatges del record”, per error es va dir que la fotografia publicada pertanyia a la “Donació: Jordi Alcuso Van Run”, però el nom
correcte és “Donació: Jordi Alonso van Run”.

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

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

El Masnou a les xarxes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat – oct 13
Imatges de la concentració d’avui en suport dels
#imputats9N

M’agrada

M’agraden les jardineres engalanades del carrer de Sant
Rafael. Creen un ambient agradable en un racó molt
maco de la vila. Carol París

No m’agrada

No m’agraden els actes incívics que es produeixen a la
zona de Voramar. Gemma Pujadas
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat – oct 1
Avui comença la inscripció a Concurs Música Joves
#elMasnou @cabrilsara @Montgat @VilassardeMar

994

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat – oct 13
#elMasnou està avui convocat per a protestar
#imputacions9N. A les 19:30h davant l’Ajuntament

957

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat – oct 4
Emotiva enlairada de globus per celebrar el
#DiaMundialSalutMental. Aquest migdia en el pati
del Casino #elMasnou

567

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat – oct 18
Us esperem a la tarda per continuar celebrant la festa
de la mobilitat. A les 17h xocolatada!

538

AGENDA.
NOVEMBRE

Del 2 de novembre fins al 6 de desembre

L’activitat està dirigida a adolescents
d’entre 12 i 18 anys. Cal inscripció
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 3
De 10 a 13 h o de 17 a 20 h /
Els Vienesos

Taller de patchwork:
coixí de Nadal
Preu: 20 euros, amb material inclòs.
Inscripcions: femfira@hotmail.com /
669761905
Ho organitza: Fem Fira El Masnou

18.30 h / Sala polivalent de la Biblioteca Pública Joan Coromines

Conferència: “Obesitat i
diabetis”
Conferència a càrrec de Lluís
González, seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

Dimecres 4
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb Vicenç
Villatoro
L’escriptor, periodista i polític visita
la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 5
De 16 a 20 h / Els Vienesos

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
(nivell Inici)
Inscripció: femfira@hotmail.com /
tel. 645 04 22 12.
Últim dia inscripció: 2 de novembre.
Ho organitza: Fem Fira El Masnou

19 h / Biblioteca Pública Coromines

Presentació del llibre
Maleït Pitàgores,
de Núria Soler
A càrrec de l’autora; de l’editor, Alberto Trinidad, i de Roser Pou.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 6
17 h / Pista Pau Casals - espai social
Luz del Alba

Juguem jugant: jocs
populars i tradicionals
Cal reservar al 600 80 01 48 per aforament.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure
Luz del Alba

18.30 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra:
Fet a mà (Pentinats
diferents )

19 h / Biblioteca Pública Joan Coromines

Presentació de les VII
Jornades de Fotografia
del Masnou
Exposicions d’Ouka Leele, Colita,
Marta Albertí, Eva Colomer, Toni
García Campos, i exposicions col·
lectives de membres de l’Associació
Fotogràfica del Masnou. Fins al 30
de novembre. Més informació a la
pàgina 20 d’aquest butlletí.
Ho organitza: FEM (Associació Fotogràfica
del Masnou) amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou. Coordinació: Héctor
Zampaglione (a.FIAP-membre UPIFC-FEM)

Dissabte 7
9 h / Plaça Ramón y Cajal

Mercat de segona mà
Tot tipus d’objectes de segona mà:
vintage, retro, dels anys 70 i 80.
Objectes per a la llar, l’oci, l’esport,
joguines, roba i sabates vintage,
col·leccions de música en CD, vinils,
cassets, petits electrodomèstics... i
molt més.
Ho organitza: ADAC

De 9 a 10 h / Platja d’Ocata (davant
del Club Nàutic)

Taller de jocs d’olfacte
per a gossos
Per a un gos concentrat, estable,
autocontrolat i feliç.
Adreçat a guies i famílies completes
amb el seu gos (sigui quina sigui
la seva edat). L’activitat és gratuïta
amb inscripció prèvia a info@canmigos.com. Places limitades.
Ho organitza: Canmigos

A les 19 i a les 22 h / Espai Escènic
Ca n’Humet

Teatre: Deu negrets
Basada en la novel·la
d’Agatha Christie.
Preu: 8 € - 6 € (preu reduït per a
aturats, jubilats, menors de 18 anys
i socis de l’entitat).
Entrades: www.quedat.cat.
Més informació a: deunegrets@
gmail.com.
També es farà una representació el
diumenge 8 de novembre a les 19 h.
Ho organitza: AJTEM

Diumenge 8
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Us convidem a submergir-vos sota
terra per descobrir un tram de les
mines d’aigua Cresta i Malet, que
formen part d’un laberint de galeries de 27 km.
Inscripcions: www.elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

12 h / Plaça d’Europa del port
esportiu

Desfilada de tardor
Fira i complements de moda.
De 10 a 14 h, petita fira de complements de moda. A les 12 h, desfilada
de moda de tardor i hivern.
Ho organitza: Federació de Comerç i Ajuntament del Masnou

Dilluns 9
15 h / Edifici Centre

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

19 h / Els Vienesos

Conferència: “Practicant
‘tapping’ amb bols de
quars”
Aprenent a guarir el passat per gaudir del present.
Ho organitza: Alquimia creativa- Victoria
Gayete

20 h / Casinet

Comissió de Festes
Preparació de la Cavalcada de Reis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

En horari de l’equipament /
Els Vienesos

Exposició: “Ser refugiat.
Compartint vivències”
Durant la setmana del 9 al 16 de
novembre, es realitzaran un seguit
d’activitats (una exposició, una xerrada, activitats infantils i contacontes) per tal de sensibilitzar, conèixer
i entendre l’actual crisi de refugiats
que està vivint Europa.
Ho organitza: Centre Obert Maricel i Ajuntament del Masnou

Dimarts 10
10 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Aspectes fiscals i
comptables que els autònoms han de conèixer
sobre el seu negoci
Taller amb una part teòrica i una de
pràctica per conèixer els impostos i
poder fer les declaracions.
Durant els dies 10 i 12 de novembre
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Diputació de Barcelona

18.30 h / Sala polivalent de la Biblioteca Pública Joan Coromines

Conferència: “La defensa
dels drets humans”

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

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Curs intensiu:
Introducció a la
il·luminació teatral
Dirigit a creadors teatrals, dissenyadors i qualsevol persona interessada
en l’escenografia.
Reserva de plaça: cultura@elmasnou.
cat. Places limitades.
Les altres dues sessions seran l’11 i
el 12 de novembre a la mateixa
hora.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Els Vienesos

Conferència: “Ser
refugiat: el primer pas
per arribar a Europa
Ho organitza: Centre Obert Maricel i Ajuntament del Masnou

18 h / Els Vienesos

Cinefòrum: 14 km
Ser refugiat. Compartint vivències
Ho organitza: Centre Obert Maricel i Ajuntament del Masnou

20.15 h / Cinema La Calàndria

Carmen, Afternoon of
faun Tchaikovsky pas,
de Deux Viscera, Carlos
Acosta / Jerome Robbins
/ George Balanchine /
Liam Scarlett
2015-2016 Live: Òpera i ballet al
Cinema La Calàndria.
Preu: Anticipada: 17 €, taquilla: 20,
abonament 6 títols: 90, abonament
4 títols: 60.
En directe. The Royal Ballet. Un programa quàdruple en què s’inclou
una barreja d’energia, desig, virtuosisme i passió.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal
Opera House

Divendres 13
19 h / Ca n’Humet

Dimecres 11

Ca n’Humet Vibra: Fet
a mà (Drapet i ganxet)

10 h / El Casinet

Taller per a dones
“Compartim”

L’activitat està dirigida a majors de
18 anys. Cal inscripció prèvia.

Un espai per compartir els temes
que t’interessen en un espai de
creixement, suport i aprenentatge
personal amb visió de gènere.
Les altres dues sessions seran el 25
de novembre i el 9 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
(CIRD), Barabara Educació i Diputació de
Barcelona

Dijous 12

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / diferents punts del municipi

Correllengua 2015
Diverses activitats per als dies 13 i 14
de novembre.
Vegeu el programa d’activitats a
www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Comissió Organitzadora del
Correllengua

Dissabte 14

7 h / Vall d’Aran

Sortida de dos dies
a la Vall d’Aran. A la
tardor, anem a buscar
la loteria!
Recorregut: El Masnou- Sort- ViellaBagneres de Luchon- el Masnou
Informació i reserves: Casal de Gent
Gran Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2.Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

18 h / Biblioteca Joan Coromines
biblioLAB Concert de piano

Laboratori de lectura al
voltant de la llum
A la biblioteca s’ha dissenyat un
laboratori de lectura per maridar
literatura infantil i la Setmana de
la Ciència, que enguany tracta del
tema de la llum.
S’explicarà el conte Concert de piano, d’Akiko Miyakoshi i es farà un
taller amb pares i nens. Per a famílies amb nens i nenes a partir de 6
anys. Places limitades, cal inscripció
prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

11 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Hora del Conte: La
Petita Carlota; taller
i contacontes
Ser refugiat. Compartint vivències
Amb aquest taller, es vol donar a
conèixer el valor de l’acollida i la
protecció a través de la literatura.
A càrrec de l’ACNUR, l’Agència de
l’ONU per als refugiats, comitè
català.
Adreçat a infants a partir de 5 anys.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Centre Obert Maricel,
Ajuntament del Masnou i Biblioteca Joan
Coromines

12 h / Sala Capitular de l’Ajuntament
del Masnou

Celebració de les Noces
d’Or 2015
Homenatge a les parelles que durant el 2015 celebren els cinquanta
anys de convivència.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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AGENDA.
17.30 h / Ca n’Humet

Dissabtes associatius:
trobada de jocs de taula
moderns
L’activitat està dirigida a majors de
14 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
l’Associació J de Jocs

19 h / Gent del Masnou

Conferència i mostra
gastronòmica: bolets,
metzines i medicines
A càrrec del Dr. Piqueres (membre
de la Societat Catalana de Micologia) i moderat per X. Noguer.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou amb la col·laboració de Gent del
Masnou, La Caixa i Ajuntament del Masnou

Del 2 de novembre fins al 6 de desembre

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària:
Bartleby y compañía,
d’Enrique Vila-Matas
A càrrec de M. Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h / Can Malet, segona planta

Mostra de films de dones.
Conegudes (també)
a casa: Tots volem el millor per a ella
Reproducció d’un film amb perspectiva de gènere.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
CIRD, Drac Màgic, Diputació de Barcelona, i
amb el suport de la Fundació SGAE

Divendres 20
Diumenge 15
9 h / Pla de l’arròs (dipòsit de l’aigua)

XVIII Trobada anem a
buscar bolets
A les 8 h, sortida des de la pl.
Marcel·lina de Monteys en cotxes
particulars. Qui ho vulgui pot anar
directament al Pla de l’arròs (dipòsit
de l’aigua) a les 9 h, on s’iniciarà la
trobada amb un esmorzar a càrrec
de l’organització. Cal portar el dinar.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou amb la col·laboració de Gent del
Masnou, La Caixa i Ajuntament del Masnou

De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

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

Dimarts 17
18.30 h / Sala polivalent de la Biblioteca Pública Joan Coromines

Conferència: “Anècdotes
d’una altra època”, a
càrrec de Lluís Permanyer
Conferència 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 18
15 h / Edifici Centre

Taller: com crear
i gestionar un blog
Inscripció: femfira@hotmail.com /
Tel.: 645 04 22 12.
Ho organitza: Fem Fira El Masnou

18 h / Pista Pau Casals - espai social
Luz del Alba

Curs de cuina: receptes
per compartir
Ho organitza: Centre cultural i de lleure
Luz del Alba
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17 h / Pista Esportiva Pau Casals

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

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre-Fòrum: Toca de
peus a terra

senyals del judici final i de l’adveniment de Crist. La interpretació de la
Sibil·la serà a càrrec de la soprano
Mar Carrero i l’acompanyament de
guitarra.
Ho organitza: Capitanes del Masnou i
Associació UNESCO el Masnou amb la col·
laboració de Iago Pericot, la Parròquia de
Sant Pere, els Grallers dels Masnou i l’Ajuntament del Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Swing Out Night
Amb el grup Octavi Coronado Swinget & Claudio Marrero.
Preu: 4 € (2 € per a socis i membres
d’associacions amigues).
Nit de swing per gaudir ballant i escoltant música en directe.
Ho organitza: Ple de Swing

Diumenge 22

Ho organitza: Fem Fira el Masnou

10 h / Laboratoris Alcon Cusí, SA (c.
de Camil Fabra, 58). L’entrada està
situada a la part de muntanya.

Visita al Museu Cusí
de Farmàcia
Cal fer reserva prèvia per visitar-lo al
telèfon 620 585 649, o bé a museucusi@rafc.cat. Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

17.30 h / Ca n’Humet

Jocs d’arreu del món
Veniu a passar una tarda divertida
jugant a jocs que juguen els nens i
els grans a altres països i creant-ne.
Ho organitza: Lleureka

20.30 h / Parròquia de Sant Pere

El Cant de la Sibil·la
Representació del drama litúrgic
que, mitjançant la interpretació
musical, recrea uns versos sobre els
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Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 24
8 h / Mercat Setmanal (c/ de Romà
Fabra)

PIMM Punt
d’Informació Municipal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou
(CIRD)

Itinerari guiat:
“El Masnou. Terra de Mar”
Us convidem a un emocionant i enriquidor passeig pels carrers, edificis
i racons més sorprenents de la vila
del Masnou. Cal inscripció prèvia,
que podeu fer a www.elmasnou.cat.

11 h / Pista Esportiva Països Catalans

Inscripció: femfira@hotmail.com /
Tel.: 645 04 22 12.

Comissió de Festes:
preparació Festa Major
2016

11 h / Plaça de l’Església

Circulació del trenet

Ho organitza: Ajuntament del Masnou
(CIRD) i Impacta T

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria

20 h / Casinet

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

Ho organitza: Museu Municipal de la
Nàutica

10 h / Edifici Centre

Dilluns 23

S’informarà els habitants del municipi sobre el perquè celebrem el 25 de
novembre. També els informarem
dels serveis que es presten al CIRD,
i qualsevol pregunta o dubte que
tinguin sobre el servei.

11 h / Parc temàtic Caramar

Paranys de l’amor romàntic a l’adolescència.

Dissabte 21

18 80 - bdtelmasnou@gmail.com).
Ho organitza: Banc del Temps el Masnou,
Banc del Temps de Sant Joan Despí i la col·
laboració de l’Ajuntament del Masnou

Jocs ambulants:
joguines d’època
Activitat promoguda amb motiu del
20 de novembre, Dia Internacional
dels Drets dels Infants, i dins de la
campanya del 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones.
Una activitat que recrea antics enginys d’àmbit científic i tècnic per
convertir-los en jocs interactius de
mida gegant.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Plaça de la Llibertat

Taller de tions per a
aquest Nadal
El material anirà a càrrec de l’organització. En cas de pluja es farà al
Casinet.
Ho organitza: Òmnium Cultural

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Casats per
amor... a la pasta!
De Lluís Coquard, a
càrrec de la Cia. Temps
d’actuar.
Preu: 3 €. Punts de venda de les
entrades anticipades: www.queda’t.
cat, secretaria del Banc del Temps de
Sant Joan Despí (93 477 00 51 - bancdeltemps@sjdespi.net) i secretaria del
Banc del Temps el Masnou (93 557

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia en català.
Comentari de la novel·la
Barcelona Far West
Per a més informació sobre les tertúlies en català, dirigiu-vos a l’Oficina
de Català del Masnou (Tel.: 93 557
18 56).
La biblioteca proporciona els llibres
per a dur a terme l’activitat. Informeu-vos sobre la disponibilitat dels
exemplars.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Oficina de Català (CPNL)

Dimecres 25
10 h / El Casinet

Taller per a dones
“Compartim”
Un espai per compartir els temes
que t’interessen en un espai de
creixement, suport i aprenentatge
personal amb visió de gènere.
La darrera sessió serà el 9 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
(CIRD), Barabara Educació i Diputació de
Barcelona

17.45 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Dona escènic: projecte
musical, poètic i teatral
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
(CIRD) i Dona Cançó

20 h / Cinema La Calàndria

Luisa Fernanda, Federico
Moreno Torroba
2015-2016 Live: Òpera i ballet al Cinema La Calàndria
Preu: Anticipada: 17 €, taquilla: 20,
abonament 6 títols: 90, abonament
4 títols: 60.

En diferit. Teatre Real, Madrid. Emilio Sagi va dirigir aquesta sarsuela
al Teatre Real de Madrid l’any 2006
amb Jesús López Cobos com a director musical i amb un excel·lent
repartiment encapçalat per Plàcido
Domingo.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal
Opera House

Dijous 26
19 h / Ca n’Humet

Curs de coaching: troba
el teu camí (tercera
sessió)
Ja sé quin és el meu camí
L’activitat està dirigida a majors de
16 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 27
De 19 a 20.30 h / Sala consistorial
de l’Ajuntament

Presentació del llibre
La repressió franquista:
el cas del masnoví Lluís
Benito Embid
De Marta Rico i Miquel Roig.
El llibre serà el primer de la col·lecció
“Quaderns d’Història Local del Masnou”.
Ho organitza: Arxiu Municipal del Masnou

Divendres 27
20.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Nit de l’Esport 2015
Entrega de premis a esportistes i
equips masnovins de la temporada
2014-2015.
Ho organitza: Ajuntament el Masnou

Dissabte 28
D’11 a 24 h / Jardins Països Catalans
(carrer de Manila-carrer d’Uruguay)

Happy Food Trucks
el Masnou
Caravanes de menjar de diferents
parts del món.
És la primera ruta gastronòmica que
gira a l’entorn de Food Trucks, caravanes especialitzades a elaborar plats
únics i exquisits de diferents parts del
món. Es programaran actuacions en
directe i diferents activitats al voltant
de les Food Trucks.
També el 29 de novembre d’11 a 17 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Biblioteca Joan Coromines

L’hora del conte: Quan
hi havia gegants
A càrrec de Mon Mas
Contes de l’època que dels tigres i
lleons, els gegants en feien carn de
canelons. A partir de 4 anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
De 17 a 18.30 h / Sala polivalent La
Barqueta

Taller musical en família
Per celebrar el dia dels Drets dels
Infants. L’activitat constarà de dues
parts. A la primera, proposem la
construcció d’uns instruments musicals, i a la segona es realitzarà un
petit concert on petits i grans gaudirem de l’experiència de fer música
plegats amb instruments de l’Escola i
els instruments acabats de construir.
El taller s’organitzarà en dos grups:
infants de 5 a 7 anys i de 8 a 11 anys.
Ho organitza: Escola Municipal de Música
del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Xerrada-performance:
Neofòbia
Tres artistes expressen la seva visió
sobre l’art contemporani.
Artistes: Pepe Jiménez, Victòria Pujadas, Norberto Sayegh; Diana Marzal
i Sackytòxic (filmacions); Jordi Amela (música original).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Parròquia de Sant Pere

Concert solidari de
Gospel amb el Cor
“Sedeta Gospel Singer”
Donatius a benefici d’Esquima
Ho organitza: Esquima amb la col·laboració
de mossèn Ignaci Valenti.

Diumenge 29
D’11 a 17 h / Jardins Països Catalans
(carrer Manila-carrer Uruguay)

Happy Food Trucks
el Masnou
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar:
La botigueta. A càrrec
de Cia. Tanaka Teatre
Preu: 3 €. Entrades: anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla una
hora abans de l’espectacle.
Atreveix-te a entrar a la seva botiga
màgica i diverteix-te aprenent els

drets i els deures dels consumidors
per convertir-te en un comprador
amb superpoders!
Teatre accessible en llengua de signes i subtitulat.
Recomanat per a infants a partir de
5 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

Diumenge amb lletres,
7a temporada
Vetllada artística amb poesia, monòlegs, còmics, música, cant de
fragments teatrals, dansa, contes...
Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

Dilluns 30

Dijous 3
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Contes per adults: Sir
Gawain i el cavaller verd
Emmarcat dins l’edició de tardor del
Festival Multipolar.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 4
17 h / pista Pau Casals - espai social
Luz del Alba

Juguem jugant: Jocs
populars i tradicionals
Cal reservar plaça al 600 800 148.
Ho organitza: Centre cultural o de lleure
Luz del Alba

18.30 h / Els Vienesos

Taller d’automaquillatge
ecològic
Preu: 9 euros. El taller es farà en grup
reduït (màxim 7 persones) amb la
finalitat d’atendre correctament les
persones assistents. Hi trobareu tot el
material necessari, tant productes de
maquillatge com pinzells i estris per a
la seva correcta aplicació. L’única cosa
que haureu de portar és un mirall de
sobretaula, d’augment si ho desitgeu, amb el qual us sentiu còmodes.
Ho organitza: Banc del Temps El Masnou /
Associació Quatre Quarts

DESEMBRE
Dimarts 1
18.30 h / Sala polivalent de la Biblioteca Pública Joan Coromines

Conferència: “El papel
de la religión en los
conflictos políticos
de hoy”, a càrrec
de Nazarin Armadian

18.30 h / Ca n’Humet

Jornada del Dia Mundial
de la Lluita contra la Sida
Conjunt d’activitats per sensibilitzar
els adolescents sobre aquesta malaltia. La jornada inclou un taller
informatius sobre els riscos sanitaris de les pràctiques de tatuatge i
pírcing.
L’activitat està dirigida a adolescents
d’entre 12 i 18 anys. Cal inscripció
prèvia.

Activitats per a joves i adolescents a Ca n’Humet
Per a més informació i inscripcions sobre les activitats que trobareu
en aquesta agenda i que es realitzen per a joves a Ca n’Humet, es
pot trucar al 93 540 32 07, consulteu l’app del PIJ Masnou, envieu un
correu a canhumet@elmasnou.cat o feu la consulta presencialment
a Ca n’Humet.
Ca n’Humet et forma: aula d’estudi assistit
Tots els dimarts, en aquest taller s’ajuda a estudiar amb diverses tècniques i també a fer els treballs de classe.
Vermuts al Mercat: 5 dissabtes, 5 vermuts
Des del dissabte 14 de novembre i fins al dissabte 12 de desembre,
el Mercat Municipal us espera per compartir aperitius durant cinc
dissabtes. Les parades prepararan delicioses tapes i pica-pica per
omplir els migdies de sabor i gresca. Arriba el Nadal i el Mercat fa un
aperitiu gastronòmic proposant idees per farcir les festes de bon gust.
Els aperitius tindran preus diferents, a partir d’un euro.
La proposta és organitzada per l’Associació de Venedors del Mercat
Municipal i l’Ajuntament del Masnou.
El Mercat sorteja 20 carrets d’anar a comprar
Fins al 18 de novembre dipositeu a les urnes del Mercat Municipal
els tiquets de compra de les parades amb el vostre nom, cognoms i
telèfon de contacte.
El 18 de novembre a les 12 h es farà el sorteig públic i, el dia 21 a la
mateixa hora, el lliurament de premis. És una iniciativa endegada des
de l’Associació de Venedors del Mercat Municipal.
Activitats continuades de l’entitat Afibromare
L’entitat organitza sessions d’estiraments, els dilluns; txikung, els dimarts, i psicomotricitat, els dimecres. Totes les sessions s’inicien a les
17.30 h i es duen a terme a Els Vienesos.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 6
De 10 a 14 i de 17 a 21 h / Casino
del Masnou

Fira de Santa Llúcia
Fira comercial
amb motiu de les festes
nadalenques

Conferència seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent. Acte per a socis.

Durant els tres dies, al recinte del Casino, es portarà a terme una mostra
comercial multisectorial, dinamitzada amb diverses actuacions coreografiades, tallers diversos (cuina,
manualitats...) així com representacions culturals i tradicionals (cagatió
i xocolatada per a infants...)
També els dies 7 i 8 de desembre.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Ho organitza: Federació de Comerç i Ajuntament del Masnou

VIU

Altres informacions

Activitats continuades de l’entitat Luz del Alba
L’entitat organitza sessions de taitxí (txikung), artesania, costura pràctica i criança dolça a l’espai social que hi ha al parc esportiu de Pau
Casals. Tots ells són gratuïts però l’aforament és limitat. Per a més
informació i inscripcions podeu trucar al telèfon 600 800 148
Taixí (txikung): hi ha cursos els dimarts al matí d’11 a 12 h i els dijous
a la tarda, de 18 a 19 h o de 19 a 20 h. S’estendran fins al juny de 2016
i són impartits per Marisa Bohigas.
Artesania: tots els dilluns, de 17 a 19 h. Adreçat a adults.
Costura: tots els dimarts, de 17.30 a 18.30 h, es podrà aprendre a fer
els baixos dels pantalons, arreglar roba trencada, costura en general,
confecció, com utilitzar la màquina de cosir i molt més.
Criança dolça: els dimecres i divendres, de 10 a 12 h, un espai lúdic
per als infants i un punt de trobada per als seus pares i mares. S’ofereix assessorament, intercanvi de roba de nadó, xerrades...
Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren
con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat del Masnou organitza una reunió, dos
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva seu (El Casinet), per llegir
i comentar el llibre Las mujeres que corren con los lobos, de Clarissa
Pinkola Estés. Per a més informació, truqueu al telèfon 655 55 00 27.

El Masnou

Informació
municipal
i ciutadana

ANUNCIA’T A ‘EL MASNOU VIU’
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Estudi Santi Elena - santidu@telefonica.net
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