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Recuperar la memòria per construir el present
El Govern municipal està tirant endavant tota una sèrie de projectes i millores en molts àmbits
del nostre municipi. Millorar els serveis municipals, la via pública, els equipaments i els projectes que ajuden a vertebrar el Masnou són una prioritat.
Però també és necessari reconèixer el nostre passat, la nostra història col·lectiva. Enguany,
commemorem els cent cinquanta anys del naixement del mestre Millet. Al Masnou, s’hi ha organitzat tot un seguit d’actes al llarg de l’any gràcies a les persones i entitats que hi col·laboren.
Aquest 22 d’abril tindrem l’acte central amb l’actuació de l’Orfeó Català a l’església de Sant Pere,
acte que comptarà amb la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. Abans d’aquesta data, com cada any, recordem el 14 d’abril, proclamació de la República,
en aquesta ocasió amb un punt de llibre que recorda el projecte d’urbanització de la plaça de
la República, promoguda per aquell consistori. Recentment, també hem retirat la darrera placa
franquista que quedava al municipi. I el dia 20 d’abril, abans de la diada de Sant Jordi, presentarem el llibre Història contemporània del Masnou, fet per la Rosa Toran. Un volum fruit de la recerca històrica que ha fet aquesta historiadora en els darrers anys. Una obra ambiciosa i completa
que, per primer cop, ens dona una visió panoràmica de la nostra història local.
Continuarem promovent la recuperació de la nostra memòria històrica, que ens serveix per
construir millor el nostre present. Per poder projectar el futur que volem per al Masnou
ens cal conèixer millor d’on venim i les nostres arrels com a poble.
Bona diada de Sant Jordi!
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EN PORTADA

El foment de la prevenció,
clau per a la seguretat ciutadana
El balanç en matèria de seguretat destaca les millores incorporades durant l’any 2016

A

Els comerços van comptar amb dues
iniciatives relacionades amb els seus
establiments. D’una banda, la Policia
Local va visitar els establiments de les
diferents zones comercials del municipi
amb l’objectiu de facilitar informació
als comerciants sobre les mesures
preventives i actives de seguretat que
cal adoptar en l’activitat comercial.
També es va portar a terme una tasca
de conscienciació sobre la importància
de plegar bé els cartrons per aprofitar
bé l’espai i no ocupar la via pública.
Amb l’objectiu d’incrementar la
protecció i la seguretat d’un col·lectiu
especialment vulnerable com és el
de la gent gran, es van visitar entitats
bancàries, casals de gent gran i els
centres d’atenció primària. La finalitat
no fou altra que oferir-los consells
de seguretat a fi d’evitar que siguin
víctimes d’un delicte. Per a un altre
col·lectiu, el dels infants i joves del
municipi, es van emprendre accions
relacionades amb educació viària als
cursos de P5, 2n i 5è de primària i de 4t
d’ESO. En aquest últim curs, també es
van tractar les repercussions i conseqüències legals de la conducció sota
els efectes de l’alcohol i les drogues,
així com de la seva tinença i consum
fora de la conducció. Altres xerrades
puntuals com, per exemple, sobre l’ús,
venda i tinença d’articles pirotècnics
(impartida a casals de la gent gran)
o sobre l’ús dels extintors (dirigida
al personal docent d’alguns centres
escolars), també van formar part de les
accions en matèria preventiva endegades des de la Policia Local.
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MIREIA CUXART

mb la finalitat d’incrementar la seguretat ciutadana
al municipi, són nombroses les campanyes que
s’endegaren l’any passat en matèria
de prevenció.

Els agents visiten els comerços amb l’objectiu de facilitar informació sobre les mesures preventives de seguretat.
En arribar l’estiu, es va programar la
campanya “Vacances segures”, un servei per agilitzar la reacció i l’efectivitat
en les gestions dels casos en què algú
és víctima d’un robatori o qualsevol
altre incident a casa seva mentre
està de vacances. Per donar-se d’alta
d’aquest servei cal sol·licitar-ho a les dependències de la Policia Local i a l’OAC
(Roger de Flor, 23).
La seguretat viària també va ser un
àmbit en què la prevenció va tenir una
presència destacada durant el 2016. La
campanya de control intensiu de la comissió d’infraccions relacionades amb
la disciplina viària va tenir com a objectiu prevenir determinades conductes
de risc, millorar la seguretat dels usuaris més febles i vulnerables de la via
pública (és a dir, els vianants) i afavorir
la fluïdesa de la mobilitat interna de
persones i vehicles. Concretament, es
va reforçar el control d’infraccions que
afecten la mobilitat interna de vehicles,
especialment pel que fa a les places per
a persones amb mobilitat reduïda, les

SEGURETAT
VIÀRIA

S’intensifica
el control de
la comissió
d’infraccions
relacionades
amb la
disciplina
viària

Sílvia Folch
Regidora de
Seguretat
Ciutadana
Les diferents accions que es porten a terme des de la Regidoria de
Seguretat Ciutadana es planifiquen
des d’una perspectiva de prevenció
i procuren minimitzar les actuacions
de reacció. D’aquí ve la importància
que la Policia Local, com a cos de seguretat més pròxim al ciutadà, interactuï amb la comunitat, les entitats
i les associacions per permetre’ns
assolir un millor coneixement del
territori, de la casuística i de les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
En aquest sentit, la nostra unitat de
Policia de Proximitat està portant a
terme una creixent labor en determinats col·lectius del poble i, a partir
dels resultats, estem assolint els reptes marcats i millorarem la convivència dels nostres vilatans.

Es consolida el model de policia de
proximitat
La posada en marxa de totes aquestes campanyes va anar acompanyada
per l’impuls d’un model de policia de
servei i de proximitat. Es tracta d’una
de les línies d’actuació previstes en
el Pla d’Actuació Municipal (PAM),
que alhora està dotat de funcions
específiques per atendre problemàtiques veïnals continuades i ajudar
entitats, associacions i comerços en
campanyes de prevenció, de trànsit,
d’incidències a la via pública, etc. En
aquest sentit, mitjançant diferents
iniciatives, la Policia Local del Masnou
porta a terme un treball basat en la
proximitat al territori i les necessitats
quotidianes de les persones que
hi viuen. D’aquesta manera, en el
darrer any s’han impartit activitats
formatives a més de 3.000 persones,
principalment en matèries relacionades amb el civisme i la convivència als
alumnes dels instituts (ESO i batxillerat), la seguretat a la gent gran,
docents i comerciants, i l’educació
viària a alumnes de primària.
Disminució dels fets delictius
Al Masnou, les dades sobre delictes
del darrer any mostren un descens
d’aquells que generen més alarma
i una preocupació social més gran.
Igualment, ha minvat notablement
l’accidentalitat.
Les dades delinqüencials del 2016 al
Masnou indiquen un descens del nombre total de delictes en relació amb el
període interanual anterior. Aquestes
xifres, aportades pels dos cossos policials que tenen presència al Masnou,
mostren una situació d’estabilitat
general, sense conflictes remarcables i
amb índexs d’incidència per sota de les
poblacions del Baix Maresme.

MIREIA CUXART

zones de càrrega i descàrrega i l’estacionament descontrolat de vehicles de
dues rodes a la franja marítima i l’N-II.
A banda de les mesures esmentades,
es van portar a terme altres accions de
suport a la campanya, com ara controls
d’alcoholèmia i de velocitat, control de
les distraccions (ús del mòbil, navegadors, etc.) i de seguretat passiva (casc
i cinturó).

COORDINACIÓ

S’han
incorporat
noves eines
per facilitar
la tasca de
coordinació
entre els
cossos de
seguretat
DELICTES

Hi ha hagut
un descens
dels fets
delictius que
generen més
alarma

Eines de coordinació entre cossos
policials
La suma de recursos dels cossos
policials és essencial per incrementar
la seguretat ciutadana. A principis de
febrer es va reunir la Junta Local de
Seguretat, formada per tots els cossos
policials, sota el comandament de les
autoritats en matèria de seguretat.
Es va avaluar la seguretat ciutadana i
viària al poble durant l’any 2016 i es van
coordinar les tasques i els projectes que
els diferents cossos policials porten a
terme al municipi.
Són moltes les accions endegades per
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra,
com la prevenció del delicte de robatori
a l’interior dels habitatges o dels vehicles (aquest últim acumula el nombre
més gran de denúncies per delictes de
robatori que es produeixen al Masnou).
A més, les zones on aquest delicte es
produeix amb més freqüència es dotaren de més presència policial.

Una de les línies del PAM per a
aquest mandat recull la voluntat de
reforçar les polítiques de seguretat
ciutadana incorporant-hi mitjans
telemàtics, amb l’objectiu de modernitzar i actualitzar l’operativitat del
cos de la Policia Local i millorar-ne
l’eficàcia. En aquest sentit, el ple de
novembre de l’any passat va aprovar, per unanimitat, l’adhesió de
l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de
Radiocomunicacions d’Emergències i
Seguretat de Catalunya. Aquesta eina
té com a objectiu facilitar tant la tasca
de cada cos per separat com l’actuació conjunta i la coordinació entre els
col·lectius en actuacions d’emergències o seguretat.
El civisme, punt feble
Com a conseqüència de la intensificació de la vigilància relacionada amb
l’incompliment de les ordenances de
convivència, durant l’any 2016 van
augmentar un 81% les sancions relacionades amb les conductes incíviques.
Concretament, es van registrar 86 infraccions relacionades amb la tinença
de gossos, 14 denúncies en matèria de
consum, tinença o venda d’alcohol a la
via pública i 7 de grafits.
Amb la voluntat de seguir treballant
i vetllant pel compliment de les
ordenances municipals, són moltes
les accions empreses darrerament per
sensibilitzar la ciutadania i promoure el
civisme, com la campanya “El Masnou
és casa teva”.

NOMBRE DELICTES PER CADA 1.000 HABITANTS

ANY

2008

57,29 %

2009

58,58 %

2010

58,89 %

2011

48,40 %

2012

49,64 %

2013

56,53 %

2014

55,73 %

2015

52,00 %

2016

49,33 %
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PLE MUNICIPAL DE MARÇ

El Ple de març aprova les accions a dur a
terme aquest any dins del Pla municipal
de prevenció de drogodependències
Laia Noy renuncia voluntàriament al càrrec de regidora
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que els dotem de recursos per
treballar per a la prevenció”, va
dir Màxim Fàbregas. El portaveu
de Ciutadans, Frans Avilés, va
demanar indicadors d’efectivitat del Pla encaminats a reduir
la problemàtica i, per part del
PSC, Mónica González, també va
reflexionar sobre la importància
d’aquest fet.
També es van aprovar, inicialment pel conjunt del plenari, les
bases específiques reguladores
de la concessió d’ajuts econòmics individuals de caràcter
social, a atorgar pel procediment
de concurrència competitiva.
Aquests ajuts econòmics inclouen, tal com va explicar la regidora d’Ensenyament, Meritxell
Blanch, l’adquisició de llibres i de
material escolar, l’escolarització
a les escoles bressol municipals
i els ajuts per a menjador de
les escoles bressol municipals.
Aquest punt va tenir una esmena
de la CUP, que no va prosperar, i
diverses d’ICV-EUiA, que van ser
acceptades en la seva totalitat i
eren referides a l’augment dels
ingressos límit per poder optar
als ajuts, a la modificació dels
criteris d’atorgació de punts i a
l’augment dels imports dels ajuts
de les famílies beneficiàries.
El darrer punt de l’ordre del
dia, la presa de raó de la renúncia
voluntària al càrrec de regidora

de l’Ajuntament, formulada per
Laia Noy i Oliveras, també va
tenir especial transcendència
al plenari. La renúncia de Noy
és fruit d’un relleu pactat dins
del partit i la candidata a qui,
en principi, li correspon entrar,
per ordre de substitució, és Rosa
Subirats i Naval. Durant les seves
paraules d’acomiadament, Noy
va justificar la seva renúncia amb
els ideals del partit “que defugen
de la professionalització dels
seus representants” i va recordar
a la seva companya de partit,
Sandra Miras, que ella també
havia de presentar la renúncia.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va tenir
paraules d’agraïment per la tasca
de la regidora durant els darrers
22 mesos.
Tot seguit, l’altra regidora
de la CUP, Sandra Miras, va
prendre la paraula per justificar la seva negativa a deixar el
càrrec. “La renúncia és voluntària

i personal i jo la respecto”, va
dir Miras, però “el relleu com a
regidora s’hauria de fer dos anys
després de la presa de possessió del càrrec, que correspon
al juny de 2017 i, fins llavors, el
meu compromís de treballar
estarà intacte”. Ja en el torn de
paraula del públic assistent, va
prendre la paraula un representant de l’assemblea local de
la CUP el Masnou per dir que
“el projecte de la CUP és un
projecte col·lectiu i les funcions
del regidor estan a disposició
de l’assemblea local i han de ser
respectades”. En aquest sentit, es
va referir a la negativa de Miras
com a “una violació flagrant
del codi ètic del partit i no la
reconeixem com a representant de la CUP”. El portaveu va
afegir que “en breu iniciarem els
tràmits perquè sigui expulsada
del partit a fi que passi a ser una
regidora no adscrita”. Miras va
tenir resposta per a les dures

MIREIA CUXART

El dijous 16, la sessió ordinària
del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de març va
aprovar, per unanimitat, el Pla
d’accions 2017 del Pla municipal
de prevenció de drogodependències. El Pla municipal de prevenció de drogodependències, de periodicitat quadriennal, estableix
una revisió anual amb la intenció
de poder fer un seguiment més
específic de les accions que s’hi
desenvolupin. De fet, s’ha realitzat tenint en compte l’avaluació
de l’any anterior i els resultats del
treball realitzat juntament amb
la comissió tècnica. En aquest
sentit, el regidor de Salut Pública,
Albert Alfaro, va destacar la
prevenció com a principal acció
per a aquest any, “així com la
incorporació per part de l’organització Projecte Home al Grup
motor del Pla”. Aquest organisme es dedica a la prevenció,
tractament i rehabilitació de les
drogodependències. Alfaro va
agrair especialment el treball fet
pel grup municipal d’ICV-EUiA,
que havia quedat recollit al document amb la incorporació de
prop d’una vintena d’esmenes
centrades a posar a l’abast més
informació i vetllar per la regulació de la venda. Entre les accions
previstes també destaca dotar
d’especial atenció les famílies de
drogodependents. “Amb aquestes modificacions, els principals
beneficiaris són les famílies, ja

Imatge de la sessió de març.

paraules d’aquesta intervenció
dient que “hi ha hagut un intent
de mediació i vull ser prudent i
respectuosa amb tot el procés,
però ja hi haurà moment d’explicar al poble, amb transparència,
aquesta situació”.
Altres punts aprovats:
• Primera pròrroga del Conveni
regulador de les relacions
i normes d’actuació entre
l’Ajuntament del Masnou i
Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA,
com a entitat subministradora
d’aigua, per a la liquidació i cobrament de les quotes relatives
a la taxa pel servei de clavegueram, amb efectes des del 30 de
març de 2017 fins al 29 de març
de 2018. Va ser aprovat amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CIU, 10 vots en
absència de la regidora de CiU
Noemí Condeminas) i el PSC (2
vots), en contra d’ICV-EUiA (2
vots) i una regidora de la CUP, i
les abstencions de Ciutadans (3
vots), el PP (1 vots) i l’altra regidora de la CUP.
• Expedient número 07/2017
modificació de crèdit, aprovació modificació pressupost de
despeses per transferències
de crèdit, entre aplicacions de
diferent grup de programa.
Es va aprovar, per unanimitat,
conjuntament amb el punt
següent, l’aprovació inicial de la
modificació de l’apartat 29.5 de
les Bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment

de concessió directa, exercici
2017, per tal d’adequar la relació
de subvencions nominatives de
Salut Pública.
• Expedient número 08/2017 modificació de crèdit, aprovació de
la modificació del pressupost de
despeses 2017 per crèdit extraordinari. Va ser aprovat amb els vots
a favor de l’Equip de Govern (ERCAM-MES i CIU, 10 vots), Ciutadans
(3 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1
vot) i les abstencions d’ICV-EUiA
(2 vots) i la CUP (2 vots).
• Modificació de l’acord de condicions laborals dels empleats i
empleades públics de l’Ajuntament del Masnou. Va ser aprovat
amb els vots a favor de tot els
partits polítics a excepció del
vot en contra d’una regidora de
la CUP.
• Liquidació de les millores
ofertes del contracte “servei
de manteniment i neteja dels
parcs, jardins municipals,
parterres, talussos i jardineres,
esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat i la seva pròrroga”.
Tot i que el PSC va demanar la
retirada d’aquest punt, va ser
aprovat amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERC-AMMES i CIU, 10 vots), Ciutadans
(3 vots) i el PP (1 vot); en contra
del PSC (2 vots) i d’ICV-EUiA (2
vots) i les abstencions de la CUP
(2 vots).
Mocions i declaracions
institucionals
• Moció presentada pel Grup
Municipal del PP perquè l’Ajuntament del Masnou anul·li la

seva adhesió a l’Associació de
Municipis per la Independència.
No va ser aprovada en comptar
amb els vots a favor del PP (1
vot), Ciutadans (3 vots) i el PSC
(2 vots) i en contra de l’Equip de
Govern (ERC-AM-MES i CIU, 10
vots), ICV-EUiA (2 vots) i la CUP
(2 vots).
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del
PP per impulsar un acord urgent
entre els grups parlamentaris
al Congrés de Diputats per a
la tramitació i aprovació dels
pressupostos generals de l’Estat
de 2017. No va ser aprovada en
comptar amb els vots a favor del
PP (1 vot) i els vots en contra de
la resta de partits.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d’ICVEUiA amb esmenes incorporades
del PSC sobre el 8 de març, Dia
de les Dones. Per unes polítiques
feministes, pressupostos per a la
justícia de gènere! Aprovada per
unanimitat.
Audiència pública
Tant el torn de l’audiència pública prèvia al Ple com la posterior
van comptar amb diverses intervencions. Les consultes ciutadanes van versar sobre diferents
temes com la seguretat al municipi, el manteniment del barri
de Santa Madrona, els preus de
l’habitatge i els pisos buits del
municipi (per part d’una representant de la Plataforma d’Afectats per la Crisi), la demanda
d’avantatges per als jubilats en
relació amb el transport públic,

les condicions de la cessió del
l’espai que hi ha al parc de Pau
Casals, la demanda d’informació per part d’un funcionari de
l’Ajuntament i la situació de l’ampliació del Complex Esportiu i la
d’uns terrenys propers al torrent
Humbert.

Exposició pública
• Expedient número 07/2017
modificació de crèdit, aprovació modificació pressupost
de despeses per transferències de crèdit, entre aplicacions de diferent grup de
programa.
• Aprovació inicial de la
modificació de l’apartat 29.5
de les Bases d’execució del
pressupost de subvencions
nominatives a atorgar pel
procediment de concessió
directa, exercici 2017, per
tal d’adequar la relació de
subvencions nominatives de
Salut Pública.
• Expedient número 08/2017
modificació de crèdit, aprovació de la modificació del
pressupost de despeses 2017
per crèdit extraordinari.
• Aprovació inicial de les
bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts
econòmics individuals de
caràcter social, a atorgar pel
procediment de concurrència
competitiva.
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L’Ajuntament
commemora
l’aniversari
de la República
L’Ajuntament del Masnou commemora, el 14
d’abril, el 86è aniversari de la proclamació de
la República amb un punt de llibre que vol
retre homenatge als valors republicans i que es
reparteix als equipaments municipals. El document gràfic recull el plànol del projecte d’urbanització de la plaça de la República, de l’any
1933, que és l’actual plaça d’Espanya. Aquest
projecte respon a les iniciatives d’urbanització
de diferents carrers promogudes pel consistori
de la Segona República.

Retirada la darrera placa
franquista de les façanes
dels edificis de la vila
Ja s'han retirat les plaques i altres elements de simbologia franquista que quedaven a les façanes
dels edificis de la vila. El divendres
17 de març es va despenjar la darrera placa que restava a un immoble del passeig de Prat de la Riba,
amb la presència de l'alcalde,
Jaume Oliveras, i del regidor de
Manteniment i Serveis Municipals,
Quim Fàbregas. L'alcalde es va
adreçar l'any passat, per mitjà de
cartes, als propietaris de les cases
o finques en què s'havia detectat
alguna placa o altre element de
simbologia franquista a les façanes per comunicar-los que havien
de ser retirats en compliment de
la Llei del memorial democràtic
i la Llei de la memòria històrica,
aprovades l'any 2007.

El Ple va aprovar, el 18 de febrer
de 2016, amb els vots a favor de
tots els grups municipals, excepte
el regidor del PP, que es va abstenir, una moció per a la retirada
dels símbols franquistes i per la
dignificació de la memòria democràtica que havia estat presentada
inicialment pel grup municipal
d'ICV-EUiA-E. El Govern municipal preveu la creació d’un grup
de treball de persones expertes
que estudiarà el nomenclàtor del
Masnou i que servirà de suport a
la tasca de la Comissió d’Honors i
Distincions.

RAMÓN BARRAGÁN

L'article 15 de la Llei de la memòria històrica també estableix
que la retirada de simbologia
franquista correspon a l'Administració que té competència sobre
l'espai públic en què es troba el
símbol. En el cas d'espais privats,

per a la retirada d'aquesta simbologia és preferent el vistiplau
dels propietaris de l'immoble
en qüestió. Per això, durant la
tramitació dels expedients administratius, se'ls va atorgar un
període d'audiència perquè presentessin al·legacions en cas de
considerar-ho oportú. El termini
va finalitzar el 15 de març, per la
qual cosa l'Ajuntament ja n’ha fet
la retirada.

Moment de la retirada de la placa, al passeig de Prat de la Riba.
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OBRES

Un renovat jardí per a Can Malet
La intervenció preveu la reurbanització de l’espai i la millora de l’accessibilitat

La reforma i adequació dels jardins
de Can Malet és una de les línies
d’actuació previstes al Pla d’Actuació
Municipal d’aquest mandat, dins de
l’eix dedicat a la millora de l’espai

10

EL MASNOU VIU ABRIL 2017

Les obres, ja en marxa, es preveu que finalitzin el juny.
públic. El cost total de les obres és de
prop de 53.000 euros.
Una mica d’història
Can Malet va arribar a ser una de
les majors propietats del municipi, integrada pel mas, una capella, la casa
dels masovers, un jardí amb estany,
hortes, era, estables, magatzems i
vinyes, entre altres. Segons Miquel
Garriga i Roca, l’edifici principal és el
que donaria nom al poble: mas nou.
Del conjunt inicial, només es conserva la façana de la casa de masovers, una part dels jardins, una llinda
amb la data de 1736 i el monograma
IHS que correspon a la capella de

ESCENARI

El projecte
inclou la
construcció de
nous elements,
com un escenari

Sant Antoni de Pàdua, construcció
que es va perdre en les successives
remodelacions i ampliacions.
Actualment, l’edifici és un equipament municipal, seu del Casal de
Gent Gran de Can Malet.

PALMERES

Les palmeres
dels jardins van
ser podades
perquè estaven
afectades per
l’escarabat
morrut

ANTONIO ALAMILLO

Les obres consistiran en la inclusió de nous elements així com la
reubicació dels ja existents. Per una
banda, es construirà un escenari amb
un banc perimetral i una pista de
ball. Per l’altra, es preveu col·locar-hi
un fanal central que il·lumini tota
la plaça així com vegetació perimetral que recorrerà l’espai. També es
recol·locarà la pista de petanca i es
reubicaran els bancs que fins ara es
trobaven a la plaça. L’obra es preveu
que finalitzi al juny.

MIREIA CUXART

L

es actuacions per millorar el
nucli antic del Masnou no
s’aturen. Les darreres obres
a començar van ser les de
la remodelació dels jardins de Can
Malet, el passat 20 de març. Al llarg
dels anys, els jardins caracteritzats
durant molt de temps per tres grans
palmeres –totes podades en ser
afectades per la plaga de l’escarabat morrut– han acollit diferents
actes i activitats, des d’exposicions a
xerrades i concerts, i enguany se n’ha
cregut necessària la reurbanització i
millora de l’accessibilitat.

SALUT

Accions per a la prevenció de
les drogodependències
Una estratègia de treball per abordar la problemàtica
del consum de drogues al municipi

P

oder actuar abans que
sorgeixi un problema amb
el consum o evitar-ne la
progressió, detectar-ho a les
fases incipients, reduir riscos i danys
derivats i actuar sobre l’oferta i la
demanda són alguns dels objectius
del II Pla municipal de prevenció de
drogodependències, aprovat l’abril del
2015. Una de les principals novetats
d’aquest segon Pla va ser la periodicitat, que va canviar de quadriennal
a anual amb la intenció de poder fer
un seguiment més específic de les
accions que s’hi desenvolupen per tal
de prevenir i abordar el fenomen de
les drogodependències.
En aquest sentit, el pla d’accions
d’enguany, aprovat al darrer plenari
del mes de març, presenta com a
novetats destacades l’increment de
les accions transversals amb Serveis
Socials i, per tant, més adreçades a
l’atenció de les persones amb problemes de drogoaddiccions. A més,
preveu actuacions dins de l’àmbit del
control de l’oferta, en coordinació amb

la Policia Local, i l’inici del treball amb
els clubs cannàbics del municipi. La
millora dels indicadors de les actuacions, per poder fer una millor avaluació
al final de l’any, també és una de les
novetats implementades aquest any.
Quant a les actuacions més recents
que s’han realitzat, destaca el curs de
capacitació de monitors de lleure i d’esport, realitzat a través de la Diputació
de Barcelona, amb l’objectiu de formar
els monitors que treballen amb joves
i adolescents perquè actuïn com a
agents de prevenció. L’esport i el lleure
es consideren activitats preventives del
consum de drogues i el curs ha servit
per treballar com detectar comportaments de risc i com intervenir-hi. A
més, s’han continuat realitzant tallers
de prevenció de drogodependències
als centres educatius. També s’ha fet la
difusió d’un resum del Pla, en un llibret
de fàcil lectura, per poder arribar a la
població. El document inclou un apartat amb els recursos on es pot adreçar
la població en cas de tenir algun problema d’addiccions.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Centre d’Empreses Casa del Marquès
renova el conveni amb Reempresa
Des de la posada en marxa d’aquest punt al Masnou hi ha hagut cinc projectes
d’èxit que han generat una inversió induïda de més de 155.000 euros

La regidora de Promoció
Econòmica va iniciar l’acte donant la benvinguda a la vintena
d’assistents i recordant que des
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de la posada en marxa d’aquest
punt al Masnou hi ha hagut un
total de cinc reempreses d’èxit
que han generat una inversió
induïda de més de 155.000 euros
i que han ajudat a mantenir 18
llocs de treball. El Punt d’Atenció de Reempresa al Masnou
ha assessorat, fins a l’actualitat,
21 cedents i 39 reemprenedors
disposats a agafar el testimoni
d’una empresa que ja està en
funcionament.
En el seu torn de paraula, el
president de la patronal Cecot
i del Centre de Reempresa de
Catalunya, Antoni Abad, va fer
un repàs dels resultats obtinguts
durant els anys de funcionament d’aquest programa. L’any
2016, es van tancar més de 400
operacions, uns resultats que
van permetre afirmar a Abad que
“Reempresa és la principal multinacional de Catalunya”, en haver
generat una inversió induïda de
més de 55 milions d’euros.
La presidenta de la FAGEM,
Roser Moré, va parlar del pro-

grama com “una bona eina per
mantenir el teixit empresarial
i l’economia local”. Per la seva
banda, el gerent de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació
de la Diputació de Barcelona,
Leandre Mayola, va confirmar el
suport que continuarà donant
la Diputació de Barcelona al projecte, tant des del punt de vista
econòmic com de difusió per seguir desenvolupant el treball en
xarxa amb els diferents ajuntaments de la província. El director
del Centre de Reempresa de
Catalunya, Albert Colomer, va
explicar la col·laboració establer-

ta entre l’Ajuntament i el Centre
de Reempresa i va voler destacar
l’acompanyament que suposa
aquesta iniciativa en el procés de
compravenda així com la neutralitat per part dels assessors.
L’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, va tancar l’acte valorant
la transmissió de coneixements
que també caracteritza aquest
projecte. Finalment, per simbolitzar el relleu que persegueix el
programa Reempresa, Abad va
entregar a Oliveras un testimoni
dels que es fan servir a les curses
de relleus.

MIREIA CUXART

L

’Ajuntament del Masnou,
a través del Centre d’Empreses Casa del Marquès,
va renovar el 24 de març el seu
compromís amb el Centre de
Reempresa de Catalunya, que
des del 2014 disposa d’un punt
d’atenció al municipi per assessorar tant els empresaris que
volen vendre la seva empresa
com les persones reemprenedores disposades a donar-los continuïtat. A l’acte hi va participar
l’alcalde, Jaume Oliveras; la regidora de Promoció Econòmica,
Sílvia Folch; el gerent de Serveis
de Promoció Econòmica i
Ocupació de la Diputació de
Barcelona, Leandre Mayola; el
president de la patronal Cecot
i del Centre de Reempresa de
Catalunya, Antoni Abad; la
presidenta de la FAGEM, Roser
Moré, i el director del Centre de
Reempresa de Catalunya, Albert
Colomer.

D’esquerra a dreta: Roser Moré, Sílvia Folch, Jaume Oliveras, Antoni Abad, Leandre
Mayola i Albert Colomer.

Nova edició de les Jornades Enlaira’t
L’aplicació de l’economia circular en l’àmbit empresarial, eix de la trobada

A

l maig arriba la cinquena edició de les
Jornades d’emprenedoria Enlaira’t. Els dies
3, 4 i 5 diversos equipaments del
Masnou, Alella i Teià acolliran
actes i activitats adreçats a
promoure l’empresa, l’emprenedoria i els nous projectes emergents. Enguany, el concepte
que engloba les jornades gira al
voltant de l’aplicació de l’economia circular en l’àmbit empresarial: com es pot optimitzar i fer
sostenibles tots aquells recursos
empresarials (organitzacionals,
creatius i econòmics) que tenim
al nostre abast.
La periodista especialitzada
en cultura i creativitat Bibiana
Ballbè inaugurarà les jornades
la tarda de dimecres, 4 de maig,
a Can Lleonart (Alella) amb una
conferència en què donarà les
21 claus de la creativitat. D’altra
banda, les empreses interessades a potenciar el treball
intel·ligent podran fer-ho el
matí de dijous, 5 de maig, a Can
Llaurador (Teià), participant en
un joc d’escapada en viu, una
experiència basada en l’aprenentatge a través del joc. Amb
aquesta activitat lúdica i el seu
seguiment per part d’un mentor,
es posaran de manifest diferents

competències com la cohesió
d’equips, el pensament creatiu, la capacitat de resolució
de conflictes o l’habilitat de
presa de decisions. A la tarda,
a Alta Alella, una taula rodona
amb el guardonat com a “millor pizzer del món”, Fabián
Martín, tancarà el segon dia
de les jornades.
La innovació, la responsabilitat i la riquesa empresarial
seran les protagonistes del
darrer dia. El 6 de maig, al
migdia, el Centre d’Empreses Casa del Marquès del
Masnou acollirà la conferència del director de la unitat
de negoci de Sostenibilitat
i Infraestructures de Fira de
Barcelona; president del
Consell Alumni de la UOC i
professor de màster d’ESERP,
Josep Jonàs.
Inscripcions obertes
Hereves de la iniciativa Alella
Emprèn, sorgida al municipi
l’any 2013, aquesta trobada
per afavorir l’impuls de l’emprenedoria ja té les inscripcions obertes, que es poden
fer en línia a la pàgina web
de les Jornades:

www.enlairat.cat
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PUNT DE TROBADA

Temps per gaudir i aprendre
El projecte de reforç escolar de Càritas Parroquial del Masnou combina
amb èxit l’aprenentatge i el lleure

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

durant el dia, i és aquí on comença
el procés d’aprenentatge, que no
s’atura durant la tarda. A l’hora de
berenar, els alumnes aprenen moltes
d’altres coses com, per exemple, a
parlar sense cridar, coneixen noves
cançons o establir a qui li tocarà
recollir la taula, passar l’escombra i
ordenar les cadires. Un cop acabat el
berenar, els alumnes fan els deures
en diferents aules i, quan els acaben,
tenen una estona d’esbarjo on comparteixen jocs i activitats.

Els infants estudien amb un equip d’educadors com a suport.

E

n acabar l’escola, tots els
divendres a la tarda una
vintena d’infants d’entre els
sis i els dotze anys assisteixen
a les sessions de reforç educatiu que
ofereix l’entitat Càritas al Masnou.
Durant un parell d’hores, un equip
liderat per dues educadores i una
integradora social combina el lleure i
l’aprenentatge en un espai on es fan
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RUTINES

Fan els deures
però també
adquireixen
rutines i reforcen
els llaços
d’amistat

els deures, però també s’aprenen rutines i es reforcen els llaços d’amistat.
Sempre segueixen unes rutines
preestablertes. En arribar a l’aula,
que es troba en un edifici annex a la
parròquia de Sant Pere, els infants se
senten en rotllana i trien el o la protagonista de la jornada. L’elegit s’ha de
col·locar al centre i explicar una cosa
positiva i negativa que li hagi passat

El reforç educatiu al municipi per
part de Càritas va iniciar-se l’any
2012. Els infants que hi assisteixen
són, en bona part, fills de famílies
que reben el suport de l’entitat. L’objectiu d’aquesta incitativa és oferir als
més petits unes condicions que els
ajudin a seguir el seu currículum escolar, a adquirir hàbits d’organització
i d’estudi i a aprofitar les oportunitats
del seu entorn per al desenvolupament personal.

MÉS INFORMACIÓ:
Càritas Parroquial
del Masnou
Plaça de l’Església, 5
93 555 07 06
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ACTUALITAT

La Biblioteca Joan Coromines
supera les 94.000 visites l’any 2016
L’equipament es reafirma com a eina clau en matèria educativa i social i un actiu
fonamental en la promoció i acostament de la cultura als masnovins i masnovines

L

a Biblioteca Joan Coromines és un dels espais
més importants en la
dinamització de la vida
sociocultural del municipi, com
ho demostra el fet que l’equipament ha comptat amb un total
de 94.264 visites al llarg del 2016
(una mitjana de 347 persones
per dia de servei), que el consoliden com un espai de referència
de la vida cultural del Masnou.
A final del 2016, la xifra
d’inscrits a la Biblioteca era
propera a assolir els 10.000
usuaris, havent-se expedit 440
carnets nous durant aquest any.
Si parlem del seu ampli fons,
l’equipament té a la disposició
dels usuaris un total de 51.584
documents, 4.258 dels quals
s’han incorporat durant aquest
últim any. S’han realitzat 195
préstecs per dia de servei i el
35 % del fons ha estat prestat
almenys una vegada. En total,
han utilitzat el servei de préstec
14.712 persones.

social de Facebook configuren
un servei d’actualitat disponible
per a tothom.
La imatge tradicional d’una
biblioteca, la d’un espai que la
gent visita per llegir-hi en silenci,
queda molt enrere quan, fent
recompte, les xifres parlen per si
soles. La Biblioteca ha organitzat
i/o col·laborat en un total de 198
activitats de foment de la cultura i la lectura adaptades a les
inquietuds, gustos i interessos
dels masnovins i masnovines, a
les quals han assistit 3.894 persones. D’entre les quals, per la
bona resposta del públic destaquen les 22 hores del conte, les
65 visites d’escolars, els 23 clubs
de lectura, les 5 presentacions
de llibre d’autors locals i les 2
“Trobades amb” d’autors consagrats: Juan Antonio Masoliver i
Maria Barbal.

ELS MÉS PRESTATS DEL 2016:
Novel·les:
1. Follett, Ken. El umbral de la
eternidad
2. Bellow, Saul. La víctima
3. Burton, Jessie. La casa de les
miniatures
Llibres de no ficció
1. Guinness world records 2
2. Inglés: curso completo
de autoaprendizaje 3
3. Nou nivell bàsic:
curs de llengua catalana
Infantil
1. Un llibre / Hervé Tullet
2. El monstruo de colores
/ Anna Llenas
3. Així és el meu cor / Jo Witek
DVD
1. Juego de tronos.
Tercera temporada completa
2. Juego de tronos.
Cuarta temporada completa
3. Antología de Rocky

Biblioteca Joan
Coromines

C. de Josep Pujadas
Truch, 1A

Horari d’hivern
Matins: dimarts i
divendres, de 9.30
a 13 h, i dissabtes,
de 9.30 a 13 h
Tardes: de dilluns
a divendres,
de 15.30 a 20.30 h
 Horari d’estiu
(juliol i agost)
Matins: divendres,
de 9.30 a 13 h
Tardes: de dilluns
a divendres,
de 15.30 a 20.30 h
Aula d’estudi:
dos períodes anuals,
hivern i estiu.

AMPLI FONS

Les noves tecnologies són
un valor afegit en l’oferta de la
Biblioteca, que ofereix connexió
a Internet, ja sigui mitjançant els
ordinadors de què disposa o el
servei de Wi-Fi. D’altra banda,
canals de comunicació com la
pàgina web de la Biblioteca
–mitjançant la Xarxa Municipal
de Biblioteques de la Diputació–
el bloc i la seva pàgina a la xarxa
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MIREIA CUXART

Durant l’any 2016, es
van incorporar 4.258
documents nous

La Biblioteca disposa d’un espai de 2.114 metres quadrats.

Una nova diada de Sant Jordi
El Masnou tornarà a gaudir dels llibres, les roses i diverses activitats

MIREIA CUXART

ESTANDS

Com en edicions anteriors, el passeig de Prat de la Riba s’omplirà de parades de llibres i flors.

C

om cada any, el proper 23 d’abril el Masnou també celebrarà
la diada de Sant Jordi
amb un seguit d’activitats per
gaudir de la jornada. El tret de
sortida serà el Concert de Sant
Jordi: Art?, el 22 d’abril, a les
12 h, a l’Espai Escènic a càrrec
de l’Escola Municipal de
Música del Masnou (EMUMM),
amb la col·laboració de l’entitat BLANCDEguix. Aquella
mateixa tarda, a les 17 h, un
taller d’estampació adreçat
als infants a partir de 2 anys

els permetrà, als més petits,
experimentar a través de la
pintura i diferents segells, i
els més grans podran crear
postals, un punt de llibre o la
seva bossa d’esmorzar.
Sant Jordi és un dia que se
celebra amb especial entusiasme als carrers i és per això que
aquests es tornaran a omplir
de parades de roses i llibres.
Enguany, són 30 els estands
d’entitats i col·lectius sense
ànim de lucre que es repartiran per tota la vila per oferir

els seus productes relacionats
amb les roses i els llibres.
A més, les activitats també
continuen durant la jornada. El
diumenge, a partir de les 10 del
matí, el cel de la platja d’Ocata
s’omplirà d’estels per ambientar
aquest dia tan especial i és que,
enguany, coincideixen la tradicional ‘Volada d’estels’ dels Amics i
Antics Escoltes del Masnou amb
la diada de Sant Jordi. L’activitat,
orientada als infants, comptarà amb tallers de construcció
d’estels i enlairada i exhibicions

Enguany
els estands
que oferiran
productes
relacionats amb
roses i llibres
arriben a la
trentena
d’estels acrobàtics i, a més, amb
un dolç esmorzar per als més
matiners. El mateix dia 23, a les
11 h, a la places masnovines de
Ramón y Cajal i de la Llibertat,
Òmnium Cultural convida tots
els infants i les seves famílies a
pintar un conte gegant sobre la
llegenda d’aquesta diada.
Per afegir-se a la celebració,
l’Ajuntament torna a editar un
punt de llibre commemoratiu
que es repartirà pels equipaments municipals, enguany
dedicat al nou llibre sobre la
història del Masnou.

L’Ajuntament del

Masnou us desitja

una bona diada de
Sant Jordi
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CULTURA

Un poble amb història
Publicada la primera monografia històrica que analitza
en profunditat el municipi del Masnou

E

l primer assaig que abraça la
història contemporània del
Masnou des del naixement
del poble com a entitat
municipal independent, l’any 1812,
fins a la celebració de les primeres
eleccions municipals democràtiques
de 1979, ja és una realitat. Dijous 20
d’abril, a les 19.30 h, a la sala Joan
Comellas (Edifici Centre), tindrà lloc
la presentació del llibre Història contemporània del Masnou, a càrrec de
la seva autora, la historiadora Rosa
Toran. Tot seguit, un breu concert
de la pianista Ester Lecha tancarà
l’acte amb peces d’autors catalans i
contemporanis.
Les 900 pàgines de les que es compon el llibre recullen la història del
jove poble del Masnou, que ha forjat
la seva complexa identitat enmig de
continuïtats i canvis. L’assaig s’organitza cronològicament en set grans
etapes i s’hi desenvolupen, en cada
una, l’evolució política, les activitats
econòmiques, els serveis indispensables per a la vida de la població, el
teixit associatiu i les formes d’oci més
generals. La primera, abraça des de

PRESENTACIÓ

El llibre es
presenta el
20 d’abril, a
les 19.30 h, a
la sala Joan
Comellas

ETAPES

L’assaig,
d’unes
nou-centes
pàgines,
s’organitza
cronològicament en set
grans etapes

les notícies del primers pobladors
fins al canvi dinàstic, amb l’entronització dels Borbons; la
segona, correspon a les
dècades del dinovè segle,
des de la consecució de
la independència el 1812
fins als canvis del tombant
de segle; la tercera, s’endinsa
en la nova dinàmica municipal,
amb el manteniment del poder
tradicional i l’apatia no trencats fins
al 1917, i inclou la dictadura de Primo
de Rivera; la quarta, mostra els canvis
radicals esdevinguts sota l’empara
del nou règim; la cinquena, narra
els esdeveniments dels tres anys
inserits en els nous paràmetres dels
canvis revolucionaris i els efectes de
la guerra i la sisena s’endinsa en els
quaranta anys del règim feixista. Com
a epíleg, el capítol setè ofereix unes
pinzellades dels anys de la transició i
les primeres eleccions municipals de
la nova democràcia, el 1979. L’anàlisi
de l’evolució de la població és inclosa
al capítol vuitè.
La publicació, que ha comportat
més d’una dècada de recerca per

part de la seva autora, s’acompanya
de fotografies del municipi, plànols,
segells i altres objectes històrics, així
com un interessant índex alfabètic
sobre personatges, carrers, llocs,
institucions i serveis del municipi.
La monografia, editada per l’Ajuntament, ha comptat amb el suport de
la Fundació Noguera i la Diputació
de Barcelona i es podrà adquirir el
dia de la presentació o bé, posteriorment, a la llibreria del municipi. El
preu és de 30 euros.
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CULTURA

L’Orfeó Català canta al Masnou
En marxa el cicle d’actes commemoratius del 150è aniversari
del naixement del mestre Lluís Millet i Pagès

U

na de les cites més destacades del programa
d’actes que l’Ajuntament i la comissió
ciutadana creada especialment
per a l’efemèride han preparat per
commemorar el 150è aniversari del naixement del músic
masnoví Lluís Millet i Pagès és
el concert de l’Orfeó Català, el
dia 22 d’abril, a l’església de Sant
Pere. Sota la direcció de Pablo
Larraz, s’interpretaran peces de
Lluís Millet, Lluís M. Millet, Josep
Vila i Casañas, Pau Casals, Mozart
i Eduard Toldrà. L’acte comptarà
amb la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya,
Carme Forcadell.

CARME FORCADELL

El concert de l’Orfeó
comptarà amb la
presència de la presidenta
del Parlament

Joan Comellas va servir per
inaugurar el programa d’actes.
Presentat per l’alcalde, Jaume
Oliveras, Àlex Robles Fitó va
repassar la biografia del compositor d’origen masnoví, descendent d’una nissaga vinculada
al mar.
Entre els esdeveniments biogràfics i familiars, el conferenciant també va recordar, amb
el suport de material gràfic,
alguns dels concerts que l’Orfeó Català va fer al Masnou. De
fet, l’Orfeó, que va fundar amb
Amadeu Vives, i la recuperació i
la defensa de la música popular
catalana van ser els eixos que
van guiar la trajectòria professional del músic. L’alcalde
també va voler remarcar la
importància de la contribució
de Lluís Millet i Pagès per al
desenvolupament cultural de la
Catalunya del seu temps.

A l’acte van ser presents, a
més d’una nodrida representació dels regidors i regidores de
l’Ajuntament, el net del mestre
Millet, Lluís Millet i Loras, i l’actual presidenta de l’Orfeó Català,
Mariona Carulla.
Després de la conferència, la
soprano Anaïs Oliveras i el baríton Àlex Sanmartí, acompanyats
al piano per Pere-Mateu Xiberta,
van interpretar algunes peces de
Millet i Pagès i altres compositors de la seva època.
Inaugurades les exposicions
sobre la vida del mestre Millet i el seu entorn
La tarda de divendres, 31 de
març, va servir per inaugurar
les dues exposicions que volen
recrear la vida i el context en què
es va formar el mestre Millet.
“Lluís Millet i Pagès, una vida i els

seus anhels” reuneix, a la Casa de
Cultura, documents procedents
del Centre de Documentació de
l’Orfeó Català i “El Masnou del
mestre Millet”, a la seu de Gent del
Masnou, mostra imatges i objectes del moviment coral i l’ambient
en què va créixer el compositor.
La primera es podrà veure fins
al 21 de maig i la segona estarà
disponible fins al 8 de juny.
Actes fins a final d’any
El programa commemoratiu
el conformen un conjunt de
propostes que s’allarguen fins
a final d’any i que inclouen
concerts, xerrades, exposicions
i conferències, entre d’altres.
S’ha editat una publicació amb
l’explicació detallada de tota la
programació, que es pot trobar
als equipaments municipals o
bé, en format digital, a la pàgina
web municipal.

Els actes amb motiu de l’Any
Millet al Masnou no s’aturaran
fins a final d’any i la conferència “Lluís Millet, impulsor del
moviment coral com a factor de
cohesió social”, el 5 de maig; el III
Festival de Música del Masnou,
el dies 6 i 12 de maig; o la cantada infantil de les escoles del
Masnou, el 27 de maig, també
són alguns dels atractius de
l’ampli programa.

La conferència del coordinador de l’emissora Catalunya
Música, Àlex Robles Fitó, el
divendres 17 de març a la sala
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Una conferència centrada en
l’homenatjat i la seva obra, el
tret de sortida

L’Orfeó Català, sota la direcció de Pablo Larraz, interpretarà obres de Lluís Millet, entre altres autors.

Un mes carregat d’arts escèniques
Aquests dies es condensen bona part dels espectacles
de la temporada de l’Espai Escènic

L

La fusió de la música heavy
amb el cançoner català es podrà
sentir el diumenge 14 de maig, a
les 18 h, un espectacle especialment adreçat a les famílies.
Heavy x xics serà capaç d’enllaçar
el riff de Smoke on the water
amb en Joan Petit o de versionar
Raimon a ritme d’Iron Maiden.
Els músics i cantants que hi participen provenen de bandes del
heavy-rock, com Àspid o Zulo
entre d’altres. La direcció artística de l’espectacle és a càrrec de
Joanjo Bosk.

es actuacions de teatre,
música i dansa que
tindran cita aquests
propers dies conformen el gruix de la programació
d’aquesta temporada de Ca
n’Humet, que va començar a
l’abril i s’estendrà fins al mes de
juny. Hi haurà propostes per a
tots els públics i, fins i tot, un
assaig obert al públic del darrer
espectacle del reconegut artista
masnoví, Iago Pericot.
Diumenge 30 d’abril, a les 18 h,
les bombolles de sabó ompliran
de màgia l’Espai Escènic Ca n’Humet amb l’espectacle Experiències, de Pep Bou. El seu fascinant
univers, protagonitzat per uns
elements efímers com són les
bombolles de sabó, serà la
mostra dels processos constants
de recerca d’aquest alquimista
en el seu laboratori. A través de
la combinació del llenguatge
audiovisual i teatral, l’espectador
podrà gaudir d’un viatge cap a
mons poètics i onírics partint

de tres elements senzills, però
essencials: el sabó, l’aigua i la
música en directe.
El mite d’Adam i Eva prendrà
vida de la mà del polifàcetic
Iago Pericot, per fer una reflexió
crítica sobre l’statu quo (social,
econòmic, cultural, polític...) i
alhora una reflexió sobre l’art,

Continua oberta la convocatòria
artística per participar al pregó
de la Festa Major
S’ha allargat el període per
inscriure’s al càsting per a
ballarins i ballarines que
vulguin col·laborar com a
voluntaris al pregó de la
Festa Major del Masnou
2017. La prova es farà el
dissabte 29 d’abril i les
inscripcions es tancaran el
27 d’abril. Un cop formalit-

zada la inscripció, s’informarà la
persona interessada sobre com
ha de preparar el càsting, l’hora i
el lloc de la convocatòria.
Les persones seleccionades treballaran amb l’equip de direcció
artística, teatral i coreogràfica
del pregó i amb els professionals
que hi actuaran.

tant necessari i útil per a l’artista
i per a la societat. Tot i que des
del 3 d’abril ja s’estan fent els
assaigs, diumenge 7 de maig, a
les 19 h, se’n farà un d’obert al
públic. L’espectacle, no recomanat per a menors de 18 anys, és
una producció de La Seca Espai
Brossa i s’estrenarà el 17 de maig
a la sala Frègoli.

L’Escola Municipal del Música
del Masnou, amb la col·laboració
de BLANCDEguix, també portarà
a l’Espai Escènic un concert que
versarà sobre la celebració de
Sant Jordi i l’art, el dissabte 22
d’abril, a les 12 h. A més, amb
motiu del Dia Internacional de
la Dansa, el Maribel’s Masnou
presentarà l’espectacle Ballem,
ballem! Si no, estarem perduts,
dissabte 29 d’abril a les 20 h.

INSCRIPCIONS:
Es poden fer per correu electrònic a cultura@elmasnou.cat o
bé trucant al telèfon: 93 557 18 51.
Les places per al cos de ball són limitades i estan subjectes a
la selecció de l’equip de direcció artística.

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ:
• Tenir més de 16 anys.
• Estar disposat/a i compromès/a a fer tots els assajos previs
al pregó i les proves de vestuari.
• Tenir completa disponibilitat el dia del pregó (27 de juny).
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ESPORTS

Voleibol vora el mar

MIREIA CUXART

Més de 300 escolars omplen la platja d’Ocata
en una jornada festiva entorn de l’esport

L’alcalde i el regidor d’Esports van gaudir d’alguns dels partits de la jornada.

E

n la jornada assolellada del 6
d’abril, Dia Mundial de l’Activitat Física, la platja d’Ocata
va acollir una trobada de
gairebé 300 escolars de 2n d’ESO
de diversos centres educatius de les
poblacions del Masnou, Alella i Teià.
En aquesta ocasió, el voleibol va ser
l’esport protagonista i l’encreuament de partits entre equips va ser
constant durant l’activitat, que es va
desenvolupar entre les 10 i les 13 h
del matí. L’alumnat de 4t d’ESO de
les escoles masnovines Escolàpies
i Sagrada Família van tenir el paper
de dinamitzar l’activitat esportiva i
van ser els encarregats d’arbitrar i
explicar les normes del joc als participants de 2n, amb el suport dels
professors d’educació física. La cita
també va comptar amb la presència
de l’alcalde, Jaume Oliveras, i del re-
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gidor d’Esports, Jordi Matas, que van
poder comprovar la gran quantitat
d’energia que es va concentrar a la
platja.
La trobada va finalitzar amb una
sessió d’activitat dirigida de zumba
(una combinació d’exercicis aeròbics i ball), que va comptar amb la
participació de tots els joves assistents. La iniciativa va ser organitzada conjuntament entre els ajuntaments de les tres poblacions amb
la col·laboració del Consell Esportiu
del Maresme i la Federació Catalana
de Voleibol. L’objectiu de la
jornada va ser el de sensibilitzar
la població més jove sobre “l’epidèmia” del sedentarisme i promoure
l’activitat física com un element
essencial per a la salut i el benestar
de les persones.

ACTIVITAT FÍSICA

La trobada per
celebrar el Dia
Mundial de
l’Activitat Física
va comptar
amb joves del
Masnou, Alella
i Teià

Jordi Matas
Regidor
d’Esports

En el marc del
Dia Mundial de l’Activitat Física, hem reunit a la platja d’Ocata 300 alumnes d’escoles del
Masnou, Alella i Teià. Ha estat
una activitat dirigida a fomentar l’activitat física compartint
l’esport tots junts, nois i noies,
i en un entorn ideal, la nostra
platja. Amb la col·laboració del
Consell Esportiu del Maresme
i la Federació Catalana de Voleibol, aquesta nova activitat
conjunta entre els tres pobles
ha estat una experiència fantàstica. Pròxima trobada: Caminada del Tres Pobles.

Obertes les inscripcions a la Cursa Popular
i a la Caminada dels Tres Pobles
és donar a conèixer l’entorn
natural dels tres pobles, i s’estableixen punts de sortida a
cada municipi. Trobareu més
informació a www.lacaminadadels3pobles.cat.
D’altra banda, el 21 de maig,
es disputarà la cinquena edició
de la Cursa Popular El Masnou.
El recorregut, de cinc quilòmetres en pla al llarg del passeig
marítim, començarà i acabarà
davant del Club Nàutic. Les
inscripcions es poden fer a
www.cursaelmasnou.com.

AJUNTAMENT

Dues cites esportives que
tindran lloc aquest mes de
maig ja han obert el termini
per apuntar-s’hi. Tots els qui
vulguin gaudir d’una passejada per un entorn natural
poden inscriure’s a la dotzena
edició de la Caminada dels
Tres Pobles, que tindrà lloc el
diumenge 7 de maig. Aquesta cita, coordinada pels ajuntaments del Masnou, Alella i
Teià, és una de les convocatòries que compta amb una
participació més nombrosa.
L’objectiu de la caminada

Bronze per al quartet del
Club Patinatge el Masnou al
Campionat d’Espanya
El 25 de març, a Alcoi,
el quartet del Club Patinatge el Masnou, sota el
programa titulat La poma
de la discòrdia, va assolir
la tercera posició al Cam-

L’equip sub-12 del Club
d’Escacs el Masnou, format per
Guillem Sánchez, Vicent i Nicolai Serrano, Pol Fiestas, Oriol
Picanyol i Oleguer Ramos, s’ha
proclamat campió del seu grup
de promoció sub-12 d’escacs.
Aquesta victòria situa l’equip
en el grup preferent de cara a
l’any vinent, i ha estat l’únic del
Maresme a aconseguir-ho.

A més, els dos primers taulers
de l’equip, Guillem Sánchez i Vicent Serrano, van guanyar totes
les partides que van disputar.
Aquests són els primers fruits
de la bona feina que estan
fent Jay Vélez i Hana Houzi a
l’escola del club, a Can Malet,
on aquest any han seguit les
classes una vintena d’infants.

CLUB D’ESCACS EL MASNOU

CP EL MASNOU

L’equip sub-12 del Club
d’Escacs el Masnou,
campió del seu grup

pionat d’Espanya de la
modalitat. La pujada al podi
els ha permès classificar-se
per al proper campionat,
l’europeu, que es disputarà
al país veí.
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ENTREVISTA

Lluís Millet i Loras
Músic
Net del fundador de l’Orfeó Català, Lluís Millet i Pagès, i director
del cor entre els anys 1977 i 1981, va néixer l’any 1939 a Barcelona,
ciutat on va realitzar estudis universitaris de filosofia i de música
(amb Joan Massià i Cristòfor Taltabull). Posteriorment, va treballar
la direcció coral i orquestral al Conservatori de Munic i al Mozarteum de Salzburg. Ha dirigit diverses agrupacions simfòniques i
nombrosos grups de cambra.
Profund coneixedor de la realitat musical, en la vessant tècnica,
històrica i sociològica, ha portat a terme una intensa activitat de
musicògraf, materialitzada en múltiples col·laboracions referides
als aspectes més diversos del fet musical. Ha estat membre de
l’equip de direcció de la Revista Musical Catalana i assessor musical de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música.
Vostè prové d’una família de músics. Aprendre el llenguatge musical va ser tan natural com aprendre
a caminar o a parlar?
De fet, el que sí que és cert és que
sempre he viscut envoltat de música;
això em va desvetllar la sensibilitat
i me’n va facilitar la comprensió. La
música, però, és un pou sense fons, i
dominar-ne el llenguatge, com a intèrpret o com a investigador, demana un treball al llarg de tota la vida.
Va néixer al Palau de la Música Catalana, al pis del seu avi, en Lluís
Millet i Pagès. Quins records conserva d’ell i quina petjada n’ha quedat a la família?
Jo no tinc records directes del meu
avi, però he viscut, en l’àmbit familiar i entre tots els qui l’havien conegut, una mitificació de la seva figura.
Quant al Palau de la Música Catalana, on vaig viure durant més de vint
anys, era el meu paisatge natural i
mai no m’havia plantejat un judici
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“Per al meu
avi, el Masnou
era el ressò
sentimental de
la seva infantesa
i, més tard, un
recés estiuenc
on recuperava
les forces i rebia
els amics.”

sobre la seva estètica arquitectònica, que en una època va ser molt
criticada.
Quina importància té el Masnou
per al mestre Millet i la seva obra?
Per al meu avi, el Masnou era el ressò sentimental de la seva infantesa
i, més tard, un recés estiuenc on recuperava les forces i rebia els amics.
Són molt il·lustratives les al·lusions al
Masnou en la seva correspondència,
o el discurs que va fer quan posaren
el seu nom al carrer on va néixer: «La
música de la costa de Llevant hauria
de tenir una sonoritat tota saborosa,
tota d’harmonia harmoniosa; temperant els sentits i obrint l’esperit a la
llum esplendorosa de la blavor forta
del mar, i del cel a la llum blava i esblaimada».
Deu estar d’acord que el projecte
de la seva vida va ser l’Orfeó Català. Com es veu reflectit l’ideari de
Millet en la seva obra?

És evident que va ser el seu gran projecte, però també va tenir altres càrrecs
i activitats. Va ser director de l’Escola
Municipal de Música i també es va dedicar, més esporàdicament, a la composició, majoritàriament amb obres de
caràcter popular i religiós.
Continuant el llegat del seu avi i
del seu pare, vostè va ser director del
cor entre els anys 1977 i 1981. Què
en destacaria, d’aquella etapa?
Va ser una època de transició, molt viva
a escala social i política. A l’Orfeó, va
coincidir amb un rellevament de generació que, com la majoria de canvis, va
portar tensions, però també va generar
estímuls importants.
Parli’m de la importància del cant
coral a Catalunya.
Inicialment, entre la Renaixença i el Modernisme, el cant coral va tenir una importància particular perquè responia a
les més profundes inquietuds culturals
de l’època. Aquesta funció ha anat evolucionant amb el pas dels anys, sense
perdre els valors evidents que aquesta
pràctica pressuposa i, fins i tot, amb
una important millora qualitativa. També celebro molt especialment que la
pràctica del cant coral estigui inserida
en la cultura masnovina.
Celebrem el 150è aniversari del
naixement del mestre Millet. Què li
sembla el programa d’actes commemoratius que s’ha preparat?
En termes generals, em sembla molt
adient perquè ha aconseguit unir les
iniciatives locals amb conferències i recerques solvents, a més de dues magnífiques exposicions.

A.BOFILL

Encara que hagin passat molts anys
des del naixement del seu avi, el lligam dels Millet i el Masnou continua
fortament arrelat. Quin vincle manté
vostè amb el municipi? Què és el que
més li agrada i què en milloraria?
Ara soc un simple estiuejant, en un entorn en què ja no en resten gaires. Per
això, m’agradaria que el Masnou no fos
tant una ciutat dormitori de Barcelona
sinó una comunitat de característiques
pròpies. I finalment, m’agradaria que es
pogués recuperar el magnífic teatre del
Casino al servei de la cultura genuïnament masnovina.

EL MASNOU VIU ABRIL 2017

25

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
Reforma horària
D’un temps cap aquí us venim informant
dels diferents projectes urbanístics que
tenim planificats per desenvolupar en
aquest mandat. Fruit del compromís que
vam adquirir a les presents eleccions, i recollides al Pla d’Actuació Municipal, hem
anat posant en marxa un seguit d’actuacions encaminades a la millora dels espais
públics del nostre municipi: arranjament

Jordi
Matas
Regidor del
Grup Municipal
de CiU
Activa’t!

La preocupació d’aquests últims mandats per l’esport i l’exercici físic ha estat
molt present en els nostres programes,
com es demostra amb la construcció del
nou pavelló, malgrat que estem a l’espera que es resolgui i poder acabar-ne les
obres, així com l’espai ample del Parc
Vallmora, que permetran dotar d’equipa-

Frans
Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
de Ciutadans
Vam venir per això

La notícia saltava el dimarts 4
d’abril, un cop el ja expresident de
Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, havia anunciat la seva dimissió. Ho feia
després de les acusacions formulades per l’Audiència Nacional i arran
d’haver estat citat a declarar pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia
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de voreres i calçades, millora dels parcs
infantils, millora de l’enllumenat públic,
millora de carrers: pacificant-los i fent-los
vianants…, una gestió orientada a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Si bé és necessari reorganitzar i millorar
l’espai públic per millorar el benestar
de les persones, no és menys important
disposar de temps per poder gaudir
d’aquests espais per part de la ciutadania,
és a dir, racionalitzar els horaris de les diferents ocupacions quotidianes amb l’ús
del temps.
Però aquest no és l’únic fet que motiva
la necessitat d’iniciar una adequació dels
horaris: problemes de salut derivats de

la falta de son, baixos rendiments escolars, manca del temps familiar i personal
per al lleure, la cultura i l’activitat social,
augment de riscos psicosocials al món laboral, obstacles en la producció i la competitivitat…
Ja fa dècades que Europa ha adaptat els
horaris a les necessitats d’igualtat, de productivitat i de participació ciutadana. A
Catalunya s’està portant a terme de la mà
de la plataforma Ara És l’Hora, una iniciativa per a la reforma horària, i el Govern de
la Generalitat preveu aprovar a mitjans de
juliol un pacte nacional per a la reforma
horària que s’ha treballat des de tots els
sectors (socials, econòmics, públics i privats), i en els quals he tingut l’oportunitat

de participar en una de les meses quadrangulars constituïdes.
L’Ajuntament del Masnou va aprovar, el
21 de juliol de 2016, una declaració institucional a favor de la reforma horària i de
donar suport a les mesures encaminades
a fer-la possible. Per això, creiem que és
positiu impulsar un procés amb la participació i implicació de tots els sectors i
debatre els diferents àmbits (horaris laborals, escolars, comercials, culturals, esportius i associatius) per tal d’assolir un pacte
municipal per a la reforma horària.

ments per promoure “esport i salut”, paraules que han d’anar lligades a la millora
de la qualitat de vida. No deixeu d’informar-vos de totes les activitats que es fan
i que millor s’adaptin a cadascú.
La Generalitat de Catalunya, per mitjà
de la Secretaria General de l’Esport i la
Conselleria de Salut, impulsen la campanya del dia mundial de l’activitat
física, que va ser el dia 6 d’abril, però
que es vol que sigui present durant tot
l’any. Aquesta campanya no és sols per
un dia o un mes, el que es pretén és que
tothom realitzi cada dia un mínim de
30 minuts d’activitat física, com pot ser
desplaçar-nos caminant enlloc d’agafar

el cotxe, pujar o baixar escales prescindint de l’ascensor, etc.
Alhora, cal tenir present que gaudim
d’un entorn privilegiat, que ens permet
fer caminades pel recent inaugurat Parc
Vallmora, com també fer passejades pel
passeig Marítim, ja sigui direcció Montgat o Premià de Mar.
Estem en una societat molt sedentària i
cal fer un pas endavant per tenir cura de
la nostra salut, per això val la pena que
donem suport a aquest procés d’involucrar-nos en el fet de cuidar-nos i procurar
tenir una bona salut d’ara endavant, tal
com diu la campanya: ser “gent activa”.
Caldrà una bona salut també per

afrontar els reptes de futur que el país
està patint. Cal tenir els pressupostos
de la Generalitat per donar resposta
a la ciutadania, en especial l’augment
de partides de despesa social que ens
beneficiaran a tots sense distinció.
Aquesta cursa, que ha de permetre
encarrilar el nostre futur, ha de ser
productiva i proactiva, per tal que en
els nostres àmbits veiem l’esforç que
es fa per obtenir millors eines. Però
el camí, tortuós i no mancat d’entrebancs i iniciat des de la mateixa societat, cal mantenir-lo viu i, per tant,
Activa’t!

com a investigat per presumptes delictes de corrupció.
El que hauria de ser una obvietat
—que un càrrec públic dimiteixi quan
és investigat per delictes de corrupció
política—, en aquest cas va ser una
odissea, perquè el cessat president, si
se’m permet el to col·loquial, no marxava ni amb aigua calenta.
Va haver de ser Ciudadanos qui donés l’ultimàtum al PP. O dimitia, o
impulsàvem una moció de censura perquè es convoquessin noves
eleccions.
Finalment, després de molts dies
intentant que Ciudadanos reconsi-

derés la seva posició, i en veure que
aquesta era inamovible, va procedir a dimitir.
Vull destacar que Ciudadanos
compta amb només 4 diputats al
Parlament de Múrcia dels 45 que hi
ha en total, però tot i així ha estat
decisiu per netejar de corrupció les
institucions de la comunitat. Per
això vam venir, i per això els ciutadans ens han atorgat la seva confiança; una confiança que, encara
que en alguns casos sembla petita
o residual, com a Múrcia, ha servit
perquè un presumpte corrupte deixi de ser president.

La corrupció política segueix sent
el segon problema més important
d’Espanya, però no tot està perdut,
perquè des de Ciudadanos seguim
compromesos amb la seva eradicació, i ja són diversos els càrrecs que
han dimitit gràcies a l’acció de C’s.
Seguirem.
Per descomptat, si Ciudadanos no
s’hagués concebut, s’hauria d’inventar!

Màxim
Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
ICV-EUiA, compromesos amb el Pla municipal de prevenció de drogodependències!
La drogodependència és una situació que, a
més del treball per prevenir que el nostre jovent hi pugui caure, necessita accions decidides en suport a les persones que, malgrat
els esforços de les seves famílies i de les diferents administracions (aquests darrers sempre insuficients), són drogodependents. Per
això a ICV-EUiA ens hem implicat a fons per
aconseguir que, d’ara en endavant, el Pla

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP
Vallmora: Primera pedra, molt per fer...
Després de molts esforços, el passat 19 de
febrer es va inaugurar la primera fase del
Parc Vallmora. Els socialistes hem tingut
sempre el parc com una part essencial del
municipi i ha estat una exigència en tots els
nostres programes electorals des que soc
militant. I no hem estat els únics.
Cal endarrerir-se molts anys per entendre
els orígens d’aquest espai i la seva evolució
fins convertir-se en el que és ara. Aquesta
ha estat la conquesta de moltes persones

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
Pressupostos de la Generalitat 2017:
Tombats? No. Només les partides d’un
referèndum il·legal.
El Tribunal Constitucional ha suspès la
partida del pressupost de la Generalitat
per al referèndum, davant del recurs del
Govern de l’Estat i enfront del dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, així
com el pronunciament negatiu dels lletrats del Parlament.

municipal de prevenció de drogodependències (PMPD) sigui una eina efectiva en la
lluita contra aquest problema i creiem que,
gràcies a la bona disposició de la Regidoria
de Salut Pública i al nostre treball, en el qual
hem tingut l’ajut inestimable de familiars
afectats, ho hem aconseguit. El Ple del 16
de març va aprovar, per unanimitat, el pla
d’accions a realitzar el 2017, un pla que incorpora la pràctica totalitat de les nostres
propostes. Les principals modificacions introduïdes a demanda del nostre grup són:
1. Afegir dos objectius: Informar les persones dependents de tots els recursos que hi
ha per poder atendre la seva dependència.
Vetllar perquè es compleixi la normativa
que regula la promoció, venda i consum de
les diferents substàncies addictives.
2. Afegit dues fitxes d’actuació: Aprovar

un protocol d’atenció a les persones dependents i a les seves famílies. Fer controls periòdics als punts de venda de drogues (alcohol i
altres), donant prioritat a la necessitat de detectar i evitar la venda de drogues a menors.
3. Utilitzar les xarxes socials per difondre
al màxim totes les accions i informacions
del pla d’accions, per facilitar que siguin
conegudes per les persones interessades.
4. Afegir indicadors per millorar l’avaluació de les accions realitzades. S’introduiran,
com a eines d’avaluació, enquestes adreçades a les persones destinatàries, entre les
quals s’inclourà l’alumnat.
5. Compromís del Govern de, a l’avaluació
del pla d’accions 2017 i posteriors, tenir en
compte un seguit de propostes nostres per
millorar les accions a fer i les memòries del
pla. Creiem que totes aquestes modificaci-

ons permetran fer realitat els dos objectius
que han guiat el nostre treball:
El primer, aconseguir que el PMPD i els
plans d’accions anuals siguin quelcom més
que un seguit de declaracions escrites de
bones intencions i esdevinguin eines útils
per a les famílies del Masnou.
I el segon, fer possible que, tot i que el pla
és un pla de prevenció de drogodependències, els plans d’accions anuals continguin
actuacions per atendre les persones drogodependents i les seves famílies (que són
les més directament afectades per aquesta
problemàtica).
Ens felicitem pel que hem aconseguit i
agraïm la voluntat de consens demostrada
pel Govern municipal en aquest tema que
tant angoixa un bon nombre de famílies del
Masnou.

i és legítim i necessari recordar el que van
fer perquè avui, la ciutadania del Masnou,
disposem d’aquest espai.
El primer planejament urbanístic del Masnou en democràcia es redacta els primers
anys 80 del segle passat i ja incorpora la
previsió per a un futur parc urbà de més de
50.000 m2.
Cap a l’any 1986-87, l’Ajuntament de llavors, encapçalat per l’alcalde Josep Azuara (CiU), de la venda d’uns aprofitaments
urbanístic obté 25 milions de pessetes que
es decideix que s’utilitzin per a l’adquisició
de terrenys per al futur Parc Vallmora.
No serà fins l’any 2002-2003 quan s’urbanitza el Pla parcial de Can Jordana i s’incorpora una part del futur parc com a aprofitament urbanístic del sector i s’adquireixen
prop de 20.000 m2 dels terrenys pendents

del parc. La resta de terrenys es varen anar
adquirint durant els dos mandats de l’Eduard Gisbert (PSC), amb Màxim Fàbregas
(ICV-EUiA) com a regidor d’Urbanisme i
Enric Folch (PSC) com a regidor de Projectes i Obres.
L’any 2011 s’encarrega, a través d’un concurs, el projecte del Parc Vallmora a l’estudi
Batlle i Roig Arquitectes. Alhora, els serveis
tècnics municipals han iniciat els contactes amb Fecsa-Endesa, per tal de desviar
i soterrar les línies de mitjana tensió que
creuen el parc, negociacions que es duen
a terme pel govern de l’alcalde Pere Parés (CiU), amb Eduard Garcia (CiU) com
a regidor d’Urbanisme, obra que finalitza
gairebé a finals del mandat.
El nou govern disposa de la via lliure per
encetar el projecte i, tot i els problemes

derivats de la renúncia de l’empresa adjudicatària, finalitza la primera fase, que es va
inaugurar el mes passat.
El Parc de Vallmora d’avui ha estat la
suma de moltes persones en un esforç
continuat des dels anys 80 fins avui, encara que alguns ho oblidin.
Gràcies a tots els que d’una forma o altra
heu participat, pel vostre esforç Vallmora
és avui una realitat... a mitges.
I diem a mitges, perquè l’espai inaugurat
per Jaume Oliveras (ERC) encara és un
espai erm, amb carrers del voltant sense
acabar (tot i disposar dels diners i haver-se
compromès així amb nosaltres), amb diverses fases per executar i amb el problema del barraquisme sense solucionar.
Hem posat la primera pedra, però resta
molt per fer...

Caurà la “casa”? Ens quedarem sense possibilitats de mantenir les carreteres? Es pagaran les escoles? I els serveis socials?…
Doncs tot haurà de seguir igual, més o
menys, que el pressupost és de tots, i es
tracta de les coses de menjar. Amb l’excepció dels articles recorreguts, el tren —
encara que torçat per si mateix— segueix
la seva marxa. I al Masnou rebrem les (poques) transferències que ens corresponen
i la Generalitat seguirà pagant els serveis
de la seva competència.
Mentrestant, seguim consumint les notícies o, més ben dit, “matraca” dels mitjans
subvencionats, en què sembla que no
existeix res més que un tal referèndum
(referèndum per aquí, referèndum per

allà, referèndum sí o sí, la, la, la, la). I així
fins a l’agonia.
I és que alguns segueixen obstinats a remar a contracorrent i a mirar-se al mirall
d’Escòcia, encara que “obliden” l’essencial: que Escòcia va afrontar el seu referèndum amb respecte per la legalitat de
la Gran Bretanya, i els governants de la
Generalitat el volen afrontar saltant-se la
legalitat del nostre país. Hi ha un “petit”
matís entre el respecte per la democràcia
de les lleis i el salt al buit violant el marc
de consens, construït entre tots i base de
la nostra prosperitat.

tos porten una partida de 1.523 milions
d’euros destinats a beques generals i de
mobilitat, cosa que els converteix en la
xifra més alta de la història, així com una
partida de 50 milions d’euros per finançar llibres de text.
Entre altres programes beneficiats, hi
ha el programa Erasmus+, de què tants
estudiants del Masnou s’han lucrat, així
com les ajudes a famílies nombroses i de
caràcter general per a nivells universitaris
i no universitaris.

Pressupostos generals de l’Estat:
més beques. Els pròxims pressupos-
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Piulades més vistes

Imatges del record

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 28
Les exposicions institucionals de l’#AnyMillet a #elMasnou s’inauguren el divendres 31
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 28
Es busquen ballarins i ballarines que vulguin participar
al pregó de la #FMelMasnou2017 #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 27
“La poma de la discòrdia” es classifica per a l’europeu.
Enhorabona @cpelmasnou! #patinatge #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 26
Una nova edició de l’Aplec de la #Sardana omplirà avui
el pati del Casino de #elMasnou

Vista de la sala de lectura de la Biblioteca Batista i Roca, de l’any 1983. Va
ser la biblioteca del Masnou fins a l’any 1997 i estava ubicada a l’avinguda de Joan XXIII. L’any 1998 es va traslladar a l’Edifici Centre i va rebre el
nom de Biblioteca Joan Coromines.
Procedència: AMM, fons fotogràfic, autor Quirse (Josep Fortea).
Fotografia núm. 11527

NÚRIA DURAN

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 23
La professora de filosofia de la @UniBarcelona, Begoña
Román, visitarà #elMasnou per parlar dels codis d’#ètica

RAMON BOADELLA

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 24
El Centre d’Empreses Casa del Marquès de #elMasnou
renova el conveni amb el programa @Reempresa

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 23
Minut de silenci (12 h) davant l’edifici consistorial com
a mostra de condol per l’atac a Londres, així com a la
condemna i rebuig d’aquest.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 21
L’electe es representa diumenge a l’#eecanhumet. Ramon Madaula n’és l’autor, i intèrpret amb @rogercoma
#elMasnou

RAMON BOADELLA

ESCARLATA BLANCO

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 21
Retirada la darrera placa franquista de les façanes dels
edificis #elMasnou #MemòriaHistòrica
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 17
Fins al 30 d’abril: #Jornadesgastronòmiques de la cuina
del #pèsol del #Maresme #elMasnou @CostaBcnMaresme

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament
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AGENDA.
ABRIL
Dimarts 18
10 h / Comerços del Masnou
Rua d’art al Masnou

Exposició de quadres als
comerços de la Federació
de Comerç del Masnou.
Els alumnes de l’Associació BLANCDEguix han escollit un autor com a
referència i han creat una nova obra
inspirada en el seu estil.
Fins al 30 d’abril
Ho organitza: Associació BLANCDEguix,
Federació del Comerç del Masnou i Ajuntament del Masnou

Dimecres 19
De 18 a 21 h / El Casinet

Taller experiencial: “La Casa
animada”
Promoció del reconeixement i la
valoració social del treball familiar
domèstic.
Gratuït, però cal inscripció prèvia al
telèfon 93 557 18 70 o a igualtat@
elmasnou.cat. Cal comunicar si es
necesita servei de cura d’infants
mentre es realitza el taller.

Ho organitza: Niu de projectes, Diputació de
Barcelona i Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Comentari de la novel·la
Habitacions tancades
Tertúlia literària a càrrec d’Amparo
Vázquez
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 20
15 h / Els Vienesos

Curs Mindfulness per a
estudiants
Aprèn la tècnica per practicar
l’atenció plena.
Preu: donatiu 24 €
Durada: sis sessions, de 15 a 16 h.
Del 20 d’abril a l’1 de juny. No hi
haurà sessió l’11 de maig
Ho organitza: Associació A4Quarts

19.30 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Presentació del llibre:
Història contemporània del
Masnou
A càrrec de Rosa Toran, historiadora i autora del llibre. Es tracta
del primer assaig que abraça
la història contemporània del
Masnou, des del naixement del
poble com a entitat municipal
independent, l’any 1812, fins a la
celebració de les primeres eleccions municipals democràtiques
de 1979. El llibre està editat per
l’Ajuntament i es podrà adquirir
per 30 €. L’acte es tancarà amb un
breu concert de la pianista Ester

Del 18 d’abril al 16 de maig de 2017

Lecha de peces d’autors catalans i
contemporanis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 21
19.30 h / Espai Casinet

Inauguració de l’exposició
de Pepe Jiménez: “Estupor”
L’artista masnoví Pepe Jiménez
presenta la seva última obra a
dos espais: a partir del 21 d’abril,
a l’Espai Casinet, i a partir del 26
de maig, a la Casa de Cultura.
Ambdues es podran veure fins al
4 de juny.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 22
11 h / Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Conte musicat: La gran
compositora
A càrrec d’Anna Vila, de l’Estudi
Musical Carmen Amo. Autor: Hugo
López Comajuan, alumne.
Aforament limitat
Ho organitza: Estudi Musical Carmen Amo

D’11 a 14 h / Centre Enoturístic i
Arqueològic de Vallmora i Celler
Alella Vinícola

Ruta del vi: El vi al Maresme, passat i present
La ruta del vi és un itinerari cultural
que ofereix la possibilitat de fer un
recorregut per la història vinícola
del maresme, des de l’època romana, amb la visita guiada del centre,
fins a l’actualitat, amb la visita del
celler modernista Alella Vinícola.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi al
celler romà de Vallmora
Introducció a la romanització
de la cultura del vi a partir d’un
audiovisual. Tot seguit, visita al
celler romà, on es descobrirà com
es produïa i s’emmagatzemava el
vi en època romana i amb quins
elements es portaven a terme
aquestes activitats, així com el
tipus de vi que s’elaborava. La
visita finalitzarà amb un tast de vi
de la DO Alella.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

17 h / Ca n’Humet (Espai de
trobada)

Taller manual: Estampa’t
L’activitat s’adreça tant als més
petits, que es podran expressar
mitjançant la pintura i diferents
segells, com als més grans, que po-

dran crear postals, punts de llibre o
la seva bossa d’esmorzar.
Activitat adreçada a infants a partir
de 2 anys
Places limitades! Cal inscripció
prèvia
Per a més informació contacteu
amb la regidoria d’Infància: infancia@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de l’Orfeó Català
L’Orfeó Català interpretarà obres
de Josep Vila i Casañas, Lluís Millet,
Pau Casals, W.A. Mozart i Eduard
Toldrà.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de la Fundació Orfeó
Català–Palau de la Música Catalana

Diumenge 23
De 10 a 14 h / Platja d’Ocata

XVI Volada d’estels sense
fronteres
Activitat orientada a nens i nenes
de diferents edats, amb tallers de
construcció d’estels i enlairada.
També hi haurà exhibicions d’estels
acrobàtics. Els qui ho desitgin podran personalitzar el seu estel amb
BLANCDEguix. Hi haurà xocolata i
coca per als participants matiners.
No cal inscripció
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou, amb la col·laboració de Gent del
Masnou, La Caixa i Ajuntament del Masnou

11 h / Parc Caramar (antiga carretera de Teià)

Vine al trenet de cinc
polzades
Gaudeix dels trens i de la natura en
un parc tancat
Preu per bitllet: 1 €
Ho organitza: Associació d’Amics del

Ferrocarril

11 h / Parròquia de Sant Pere

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. Per a més
informació sobre els edificis que
visitareu, no dubteu a descarregar-vos l’app gratuïta “El Masnou,
terra de mar”.
Cal inscripció prèvia a www.
elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Taller familiar: Fem amulets
romans!
Els arqueòlegs sovint troben objectes ben curiosos… són petites
figuretes antigues que funcionaven com a amulets romans.
Preu: consulteu el preu d’aquesta
activitat

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

D’11 a 13.30 h / Plaça de Ramón y
Cajal (pèrgola)
Veniu a pintar amb nosaltres el
conte gegant de la llegenda de
Sant Jordi
Ho organitza: Òmnium Cultural

Ho organitza: Confraria de la Mare de Déu
de l’Olivera

Dimecres 26
8 h / Monistrol de Montserrat

D’11 a 13.30 h / Plaça de la
Llibertat

Dinar de germanor i visita a
Montserrat

Veniu a pintar amb nosaltres el conte gegant de la
llegenda de Sant Jordi

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

Ho organitza: Òmnium Cultural

12 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora.

Visita guiada i tast de vi al
celler romà de Vallmora
Introducció a la romanització
de la cultura del vi a partir d’un
audiovisual. Tot seguit, visita al
celler romà, on es descobrirà com
es produïa i s’emmagatzemava el
vi en època romana i amb quins
elements es portaven a terme
aquestes activitats, així com el
tipus de vi que s’elaborava. La
visita finalitzarà amb un tast de vi
de la DO Alella.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Dimarts 25
9.30 h / Carrer Amadeu I

De 20 a 21.15 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Els quartos de la Virgínia
Lectura dramatitzada i tast de vi
DO Alella amb maridatge.
Què necessita una dona per ser
escriptora? Un quarto, és a dir, una
habitació; i també quartos, és a dir,
diners. “Els quartos de la Virgínia” es
basa en l’assaig literari Una cambra
pròpia, de Virgínia Woolf. Ens
endinsarem en espais tan personals
i universals com són la maternitat,
els diners, el menjar, la bogeria i la
llibertat per tal d’esbrinar quina és
la força creativa que hi ha dins de
cada dona; tot plegat ens ajudarà a
treure l’entrellat de si existeix o no
una literatura de dones.
A càrrec de Núria Navarro (actriu
i dramaturga) i Elisabet Visal
(sommelier)
Preu: consulteu el preu d’aquesta
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Deixalleria mòbil
Fins al 30 d’abril

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 28

De 18 a 20 h / Ca n’Humet (Espai
de trobada)

De 18 a 19 h / Museu Municipal de
Nàutica del Masnou

Aula d’Estudi Dinamitzada
Al llarg de les dues hores d’estudi,
us ajudaran a resoldre dubtes i a
organitzar
els vostres apunts i/o agenda i us
ensenyaran tècniques d’estudi per
afrontar millor els exàmens.
Adreçat a adolescents de 12 a 17
anys
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Club Nàutic del Masnou
(Sala Noble)

Tast d’olis d’oliva verge
L’activitat consistirà en el tast de
quatre olis d’oliva diferents, d’excel·
lent qualitat però de característiques molt diverses.
Presentació a càrrec del Sr. Francisco Sensat Alemany, president
de la Confraria de la Mare de Déu
de l’Olivera. Direcció del tast: Sra.
M. Àngels Calvo Fandos, cap del
Panell de Tast Oficial d’Olis Verges
d’Oliva de Catalunya (Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació).
El tast té places limitades, que
s’acceptaran per ordre d’inscripció. Imprescindible formalitzar la
reserva a la recepció del club o a
comunicacio@nauticmasnou.com

Visita guiada al Museu de
Nàutica del Masnou en
francès
Visite guidée en français du Musée
nautique de Masnou
A càrrec de Pere Compañó, alumne
de 5è de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Badalona.
A través d’aquesta visita descobrireu
que el mar ha estat l’escenari i motor
de desenvolupament del municipi, de
canvi i de transformació humana. El
discurs se centra en l’època de major
esplendor del Masnou, el segle
XIX, vinculada a la construcció de
vaixells i el comerç marítim. Podreu
entendre el funcionament de les
drassanes, coneixereu les rutes
comercials transatlàntiques més
habituals, amb els productes que
es transportaven, capitans i vaixells
famosos, i comprovareu com era de
dura la vida dins un vaixell. A més, el
romà Publi Valeri Euryali, propietari
de Cal Ros de les Cabres, i el capità
Mirambell ens acompanyaran en
aquest viatge al llarg de la història
del Masnou.

Ho organitza: Escola Oficial d’Idiomes de
Badalona, amb la col·laboració del Museu
de Nàutica del Masnou i membres del Grup
d’Aficionats al Teatre (GAT)
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AGENDA.
Dissabte 29
D’11 a 14 h / Centre Enoturístic i
Arqueològic de Vallmora i Celler
Alella Vinícola

Ruta del vi: El vi al Maresme, passat i present
La ruta del vi és un itinerari cultural
que ofereix la possibilitat de fer un
recorregut per la història vinícola
del maresme, des de l’època romana, amb la visita guiada del centre,
fins a l’actualitat, amb la visita del
celler modernista Alella Vinícola.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi al
celler romà de Vallmora
Introducció a la romanització de la
cultura del vi a partir d’un audiovisual. Tot seguit, visita al celler romà,
on es descobrirà com es produïa i
s’emmagatzemava el vi en època
romana i amb quins elements
es portaven a terme aquestes
activitats, així com el tipus de vi que
s’elaborava. La visita finalitzarà amb
un tast de vi de la DO Alella.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

17.30 h / Ca n’Humet

Tarda de jocs de taula
Ho organitza: J de Jocs

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Ballem, ballem! Si no,
estarem perduts (Pina
Bausch), amb motiu del Dia
Internacional de la Dansa
Volem compartir el plaer de la
dansa i transitar per un món de
fantasia i sensibilitat a través dels
diferents estils? Fugir de la realitat
durant una estona i gaudir del
moment present? By Maribel Sáinz
de la Maza.
A càrrec de Maribel’s Masnou
Dansa i Gimnàs
Preu: 10 €
Venda d’entrades anticipades
a www.quedat.cat i a Gimnàs
Maribel’s (c/ Roger de Flor, 38)
o a taquilla, una hora abans de
l’espectacle

Del 18 d’abril al 16 de maig de 2017

11 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Taller familiar: L’art de la
vinya
T’has parat mai a pensar en el
paisatge que tens a prop de casa?
Si t’hi fixes, segur que veuràs
molts ceps i fulles de parra. Són les
vinyes de la DO Alella! A
Vallmora utilitzarem els materials més
propers per fer una obra d’art. Vine a
descobrir l’artista que portes dins!
Preu: consulteu el preu d’aquesta
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi al
celler romà de Vallmora
Introducció a la romanització de la
cultura del vi a partir d’un audiovisual. Tot seguit, visita al celler romà,
on es descobrirà com es produïa i
s’emmagatzemava el vi en època
romana i amb quins elements
es portaven a terme aquestes
activitats, així com el tipus de vi que
s’elaborava. La visita finalitzarà amb
un tast de vi de la DO Alella.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Pep Bou Experiències
Nou espectacle del reconegut
artista mundial Pep Bou i el seu
fascinant univers format per bombolles de sabó. L’obra, estructurada
en tocs antològics, és una impressionant mostra dels processos
constants de recerca del creador/
alquimista en el seu laboratori.
Preu: 15 € (venda d’entrades
anticipades a www.quedat.cat
o a taquilla una hora abans de
l’espectacle)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Local de Gent del Masnou

Diumenge amb lletres
Vetllada artística amb poesia, monòlegs, còmics, música, cant, fragments
teatrals, dansa, contes, màgia…
A càrrec de les persones que
formen el grup Rauxa
Ho organitza: Rauxa, Arts Escèniques

MAIG

Ho organitza: Maribel’s Masnou Dansa i
Gimnàs

Diumenge 30

Dilluns 1

11 h / Parc Caramar (antiga carretera de Teià)

17 h / Carpa del Casal dels Avis
d’Ocata

Vine al trenet de cinc
polzades
Gaudeix dels trens i de la natura en
un parc tancat.
Preu per bitllet: 1 €
Ho organitza: Associació d’Amics del
Ferrocarril

30

Actuació de Els marxosos
d’Ocata
Entrada lliure per a socis i acompanyants
Ho organitza: Casal dels Avis
d’Ocata
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Dimarts 2
10 h / Arxiu Municipal

Recuperació de la memòria
històrica: les caramelles del
Masnou
Taller participatiu en què podreu
aportar records, lletres, música,
imatges i informació en general
sobre aquesta tradició.
Es tracta de la tercera trobada del
taller, però no cal haver assistit
a les anteriors per venir. Tothom
que pugui aportar informació hi és
benvingut.
Ho organitza: Arxiu Municipal del Masnou

Divendres 5
19.30 h / Can Malet, segona planta

Conferència: “Lluís Millet,
impulsor del moviment
coral com a factor de cohesió social”
A càrrec de Pere Andreu Jariod,
divulgador musical. L’acte clourà
amb la interpretació d’una peça
a càrrec de la Coral Xabec.
Ho organitza: Òmnium Cultural - Secció
Local Alella, el Masnou i Teià, amb la
participació de Gent del Masnou i Coral
Xabec

Dissabte 6
9.30 h / Plaça de Ramón y Cajal

Mercat de segona mà
Ho organitza: ADAC

De 10 a 14 h / Edifici Centre
(Aula núm. 3)

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Realitzarem el muntatge de
diferents peces de bijuteria per
tal d’aprendre a utilitzar els
materials més adequats i les
diferents tècniques de muntatge.
Els materials que s’empren són
pedres semiprecioses, fornitures
de metall, cuir, etc.
Inscripcions per correu electrònic: info@sarplataygemas.com
Últim dia d’inscripció: 2 de maig
Ho organitza: Fem Fira El Masnou

12 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi al
celler romà de Vallmora
Introducció a la romanització
de la cultura del vi a partir d’un
audiovisual. Tot seguit, visita al
celler romà, on es descobrirà com
es produïa i s’emmagatzemava el
vi en època romana i amb quins
elements es portaven a terme
aquestes activitats, així com el
tipus de vi que s’elaborava. La
visita finalitzarà amb un tast de vi
de la DO Alella.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

16.30 h / Càmping El Vedado a
Vallromanes (ctra. del Masnou a
Granollers, km 7)

XX Acampada estel·lar
Fem vida a la natura i ho compartim!
L’activitat durarà tot el cap de
setmana, fins diumenge, i comptarà
amb diverses activitats, com la tirolina, una gimcana amb una excursió
pel bosc a la recerca del tresor
amagat i una guerra de bombardes,
entre altres propostes.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat
Telèfon de contacte: 661 053 623
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou

20 h / Parròquia de Sant Pere

III Festival de Música del
Masnou. Concert Coral
Commemoratiu
Amb la participació del cor femení
Actea, el Cor Infantil Sant Cugat i
el Cor Scandicus. Lliurament del
premi de la 2a edició del Concurs
Internacional de Composició Coral
“Música Coral al Masnou”.
Preu: donatiu voluntari
Ho organitza: Cor Scandicus

Diumenge 7
9 h / Plaça de Ramón y Cajal

Dotzena Caminada dels tres
pobles
Promoguda pels municipis del
Masnou, Alella i Teià per fomentar
una nova cultura de trobada entre
els vilatans i les vilatanes d’aquestes
localitats. La sortida de la caminada
serà a les 9 h des d’Alella i el Masnou,
i a les 9.30 h des de Teià, i finalitzarà
al voltant de les 13 h al CAT Cella Vinària, on tots els participants podran
gaudir d’un esmorzar gratuït.
Recorregut: aproximadament
10 km
Preu: gratuït amb inscripció prèvia
Inscripcions limitades
Ho organitza: Ajuntaments del Masnou,
Alella i Teià

11 h / Parc Caramar (antiga carretera de Teià)

Vine al trenet de cinc
polzades
Gaudeix dels trens i de la natura en
un parc tancat.
Preu per bitllet: 1 €
Ho organitza: Associació d’Amics
del Ferrocarril
11 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Taller familiar: Juguem a la
romana
Com vivien els nens i nenes romans?
A què jugaven? Vine a Vallmora a
descobrir com jugaven en l’antiguitat, les joguines que utilitzaven i els
materials amb què estaven fetes.
Una manera lúdica d’aprendre sobre
el nostre passat romà!

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi al
celler romà de Vallmora
Introducció a la romanització
de la cultura del vi a partir d’un
audiovisual. Tot seguit, visita al
celler romà, on es descobrirà com
es produïa i s’emmagatzemava el
vi en època romana i amb quins
elements es portaven a terme
aquestes activitats, així com el
tipus de vi que s’elaborava. La
visita finalitzarà amb un tast de vi
de la DO Alella.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Adam i Eva, de Iago Pericot
(assaig obert)
L’Espai Escènic ofereix un assaig
obert al públic de l’espectacle multidisciplinari Adam i Eva, dissenyat
i dirigit per Iago Pericot. És una
producció de La Seca Espai Brossa
que s’estrenarà el 17 de maig a la
sala Leopoldo Fregoli. L’espectacle
proposa una reflexió crítica sobre
l’statu quo (social, econòmic,
cultural, polític…) i alhora una meditació sobre l’art, necessari i útil
per a l’artista i per a la societat en
el sentit que és exposat i admirat.
Preu: 10 € (venda d’entrades
anticipades a www.quedat.cat
o a taquilla una hora abans de
l’espectacle)
Espectacle recomanat per a majors
de 18 anys
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 9
9.30 h / Can Gaio

Deixalleria mòbil
Fins al 14 de maig

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 18 a 20 h / Ca n’Humet (Espai
de trobada)

Aula d’Estudi Dinamitzada
Al llarg de les dues hores d’estudi, us
ajudaran a resoldre dubtes i a organitzar els vostres apunts i/o agenda i
us ensenyaran tècniques d’estudi per
afrontar millor els exàmens.
Adreçat a adolescents de 12 a 17 anys
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència: “Les vacunes”
A càrrec de Clàudia Fortuny
Guasch. Després, col·loqui obert a
la participació del públic assistent.
Acte per a socis
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 10
19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines (sala polivalent)

AGENDA.
Presentació de Ponts per
la pau, una ONG per a
l’Afganistan
A càrrec de l’afganesa Nadia
Ghulam.

Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou
amb la col·laboració de la Biblioteca Joan
Coromines i l’Ajuntament del Masnou

Dijous 11
11 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Taller familiar: Crea la teva
etiqueta!
Imagina que et converteixes en un
productor de vi de la DO Alella. Com
seria el teu vi? Quines ampolles
triaries? Quina imatge utilitzaries? A
Vallmora deixarem volar la imaginació i fabricarem la nostra etiqueta!
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Divendres 12
20 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

III Festival de Música del
Masnou. Recital de cançó
“Millet i la seva època”
S’interpretarà un interessant repertori de cançons de l’època de Lluís
Millet, amb la participació de la
soprano Rocío Martínez i el baríton
Àlex Sanromà, acompanyats al
piano per Miguel Ángel Dionis.
Preu: 10 €
Ho organitza: Cor Scandicus

Dissabte 13
11 h / lanta de compostatge del
Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Oriental (Granollers)

Visita a la planta de compostatge del Consorci per
a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental
Aquesta planta és el lloc on van a
parar els residus que llencem al contenidor marró: les restes orgàniques.
Després d’un procés complex, la
matèria orgànica es descompon i,
a banda de transformar-se en compost, genera biogàs, un combustible
útil per a la combustió i la generació
de calor i d’energia elèctrica.
Trajecte en autobús fins a la planta
de compostatge
Cal inscripció prèvia. Període
d’inscripcions: del 26 d’abril al 10
de maig mitjançant l’enllaç que
trobareu al web municipal
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Del 18 d’abril al 16 de maig de 2017

12 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi al
celler romà de Vallmora
Introducció a la romanització de la
cultura del vi a partir d’un audiovisual. Tot seguit, visita al celler romà,
on es descobrirà com es produïa i
s’emmagatzemava el vi en època
romana i amb quins elements
es portaven a terme aquestes
activitats, així com el tipus de vi que
s’elaborava. La visita finalitzarà amb
un tast de vi de la DO Alella.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

16.30 h / La Barqueta

Can Babetes: Pany i claus
Taller de manipulació en què els
infants trobaran diferents materials
amb els quals podran desenvolupar
la seva curiositat. Podran experimentar lliurement amb tot el material.
Activitat adreçada a infants de 0 a 3
anys
No cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Vallmora deixarem volar la imaginació i fabricarem la nostra etiqueta!
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

12 h / Platja d’Ocata, davant de
l’estació

Teatre d’animació musical:
Rocu i el mar dels invisibles
Espectacle sobre els animals del
mar Mediterrani que es troben en
perill d’extinció.
Adreçat a públic familiar
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi al
celler romà de Vallmora
Introducció a la romanització de la cultura del vi a partir d’un audiovisual. Tot
seguit, visita al celler romà, on es descobrirà com es produïa i s’emmagatzemava el vi en època romana i amb
quins elements es portaven a terme
aquestes activitats, així com el tipus de
vi que s’elaborava. La visita finalitzarà
amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Diumenge 14
11 h / Plaça d’Ocata

Visita guiada a la Mina
d’Aigua del Masnou
Us convidem a endinsar-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.
Inscripció prèvia a www.elmasnou.cat
Per a visites concertades de grups,
consulteu les condicions de
reserva i preus al Museu de Nàutica
del Masnou (museu.nautica@
elmasnou.cat o 935571830)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc Caramar (antiga carretera de Teià)

Vine al trenet de cinc
polzades
Gaudeix dels trens i de la natura en
un parc tancat
Preu per bitllet: 1 €
Ho organitza: Associació d’Amics del
Ferrocarril

11 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Taller familiar: Crea la teva
etiqueta!
Imagina que et converteixes en un
productor de vi de la DO Alella. Com
seria el teu vi? Quines ampolles
triaries? Quina imatge utilitzaries? A

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar: Heavy x xics
Musicalment s’interpreten grans
himnes de rock dur fusionats amb
el cançoner català en versió de
rock dur. Heavy per a xics serà
capaç d’enllaçar el riff de Smoke
on the water amb el Joan Petit o
de versionar Raimon a ritme d’Iron
Maiden. Els músics i cantants
provenen de bandes de rock dur
com Àspid o Zulo, entre d’altres.
Direcció artística a càrrec de
Joanjo Bosk.
Preu: 3 € (venda d’entrades anticipades a www.quedat.cat o a taquilla
una hora abans de l’espectacle)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

la motricitat i l’interès pel moviment en el nadó i el nen; el paper
del fisioterapeuta del CDIAP i els
dubtes i errors freqüents que ens
trobem en el dia a dia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
i CDIAP

De 18 a 20 h / Ca n’Humet (Espai
de trobada)

Aula d’Estudi Dinamitzada
Al llarg de les dues hores d’estudi,
us ajudaran a resoldre dubtes i a
organitzar els vostres apunts i/o
agenda i us ensenyaran tècniques
d’estudi per afrontar millor els
exàmens.
Adreçat a adolescents de 12 a
17 anys
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 16

18.30 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

17 h / Can Malet, segona planta

Xerrada: “El desenvolupament psicomotriu del nen”
La xerrada versarà sobre els conceptes clau del desenvolupament
psicomotriu normal: la importància
de l’entorn i la interacció; el cos com
a element principal en la relació; la
comunicació i l’ajuda per estimular

Altres Informacions

Conferència: “L’humor
periodístic intervé en la
història”
A càrrec de Josep Casasús.
Després, col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

SERVEI FARMACÈUTIC DE
GUÀRDIES DEL MASNOU

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, podeu trucar al 93 540 32 07, consultar l’app del PIJ
Masnou, enviar un correu electrònic a canhumet@elmasnou.
cat o fer la consulta presencialment a Ca n’Humet. Les inscripcions en línia es podran fer a www.elmasnou.cat/joventut.

Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres
que corren con los lobos

El grup de lectura Dones del Masnou organitza una reunió, dos
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva seu, ubicada al CIRD
(plaça de la Llibertat, 17), per llegir i comentar el llibre Las mujeres que corren con los lobos, de l’escriptora i psiquiatra Clarissa
Pinkola Estés. Es fa préstec del llibre. Per a més informació, truqueu al 628 62 54 37.

Activitats continuades de l’entitat Afibromare

L’entitat organitza, els dilluns, sessions d’estiraments, els dimarts, txi-kung o meditació, i els dimecres, psicomotricitat.
Totes les sessions s’inicien a les 17.30 h i es porten a terme a
Els Vienesos.

Activitats continuades a l’Equipament Cívic Pau
Casals

L’entitat organitza sessions de taitxí (txi-kung), sevillanes, guitarra, cuina, artesania, costura pràctica, ludoteca i criança dolça
a l’Equipament Cívic Pau Casals. Totes són gratuïtes, però l’aforament és limitat. Per a més informació i inscripcions podeu
trucar al 600 800 148.

Del 18 al 28 d’abril,
preinscripcions del
Fakaló.

Del 15 al 25 de maig,
matrícules del Fakaló.

Del 29 de maig
al 2 de juny,
matrícula del gimnàs per
a la gent gran.
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