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Aquest mes d’abril, el Masnou es troba ple d’obres, algunes a punt de finalitzar i d’altres que tot 
just comencen. Continuem aplicant les actuacions derivades del Pla d’actuació municipal d’aquest 
mandat amb tot allò a què ens vam comprometre. Voldria esmentar també l’acord amb la Ricky 
Rubio Foundation. Gràcies a l’aportació d’aquesta fundació podrem implementar una sèrie de mi-
llores en l’actual pavelló, en espera de reemprendre les obres del nou. És un deure també com a 
municipi el reconeixement que hem de fer a aquest esportista masnoví, que, sens dubte, porta el 
nom del Masnou arreu.

Però avui volia referir-me a alguns aspectes de la gestió municipal que no tenen repercussió en 
l’espai públic del nostre municipi i que suposen també reconeixements en l’àmbit intern. El Mas-
nou, un any més, ha rebut un nou guardó a la seva tasca per la implantació de l’administració 
digital. Aquest 2018 ens han atorgat el tercer lloc en la classificació entre els municipis entre 20.000 
i 50.000 habitants. Per tant, continuem progressant en tot allò que fa referència a l’administració 
electrònica. I també hem rebut, per primer cop, per mitjà del Museu de Nàutica i l’Oficina de Tu-
risme, el distintiu Biosphere, un reconeixement al compromís del desenvolupament del turisme 
sostenible i responsable que treballarem per mantenir.  

L’abril és el mes de la república. Per commemorar el 14 d’abril, hem organitzat dues exposicions 
que, sota els títols “El conreu del progrés” i “La vida al quotidiana al Masnou”, permetran conèixer 
millor el nostre passat i l’obra republicana del Masnou dels anys trenta. I això en un moment en 
què ens trobem amb una bona part dels nostres representants polítics a la presó o a l’exili per 
haver treballat, d’acord amb el mandat popular, per una república catalana. N’exigim un cop més 
la llibertat, que els hauria de permetre gaudir d’una diada de Sant Jordi en companyia de les seves 
famílies, com també és propi d’aquest abril.
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Incrementa la recollida 
selectiva al Masnou

L’anàlisi de l’evolució de les dades del servei de recollida de residus del municipi 
indica que se’n recull més quantitat

Al Masnou hi ha 160 punts 
de recollida selectiva

PUNTS

La recollida selectiva consisteix a separar i classificar els residus per facilitar-ne una gestió correcta.

EN PORTADA

L’anàlisi de les dades 
del servei de recollida 
de residus del municipi 
entre el 2012 i el 2017 

ha posat de manifest que, des 
de la implantació del nou model 
de recollida, s’ha incrementat 
notablement la quantitat 
de residus que es recullen 
selectivament. El contracte actual 
de neteja viària i recollida de 
residus amb l’empresa CLD va 
entrar en vigor a mitjan febrer 
de l’any 2016, però no va ser 
fins a l’abril d’aquell mateix any 
que l’Ajuntament va assumir 
directament la recollida selectiva 
de paper-catró, envasos i vidre. 
Aquest nou model tenia per 
objectiu incrementar el nombre 
d’àrees d’aportació on els 
ciutadans poguessin separar els 
residus per fraccions per tal que 
fossin recollits selectivament i es 
va passar de 60 punts de recollida 
selectiva als 160 actuals.   

l’any 2015 amb les del 2017, es pot 
veure com el canvi de model de 
recollida selectiva ha comportat un 
augment significatiu dels residus 
recollits selectivament. Totes les 
fraccions de residus recollides 
selectivament en contenidors de 
carrer (matèria orgànica, paper-
cartró, envasos lleugers i vidre) 
han experimentat un increment 
notable. 

Residu Any 2015 Any 2017 Increment
Matèria orgànica 720 tones 841 tones 16,83%
Paper-cartró 270 tones 369 tones 36,82%
Envasos 240 tones 507 tones 110,81%
Vidre 336 tones 485 tones 44,20%

Tot i que aquestes dades posen 
de manifest que els masnovins i 
masnovines cada dia gestionen 
millor els seus residus, els índexs 
de reciclatge al Masnou encara són 
inferiors als valors del Maresme 
i Catalunya i no s’assumeixen els 
percentatges de reciclatge que fixa 
l’ARC. El percentatge de recollida 
selectiva del municipi del Masnou 
l’any 2016 (30,94%) és inferior 

Segons les dades estadístiques de 
l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), la ràtio de generació per 
càpita del municipi del Masnou 
l’any 2016 va ser d’1,24 kg per 
habitant i dia, una xifra inferior 
tant a la mitjana de la comarca 
del Maresme (1,51 kg/hab./dia) 
com a la mitjana de Catalunya 
(1,36 kg/hab./dia). Quant als 
percentatges de les recollides 
selectives, comparant les dades de 

tant a la mitjana de la comarca del 
Maresme (43,12%) com a la mitjana 
de Catalunya (38,53%).

La fracció que menys es recull 
selectivament respecte al seu 
potencial de generació (segons la 
bossa tipus) és la matèria orgànica. 
Segons estudis de l’ARC, en 
municipis similars al Masnou, el 
30% dels residus que es generen 
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Any 2017 Fracció resta Matèria orgànica Paper i cartró Vidre Envasos lleugers TOTAL
kg recollits 6.931.520 841.380 369.563 485.920 507.420 9.135.803

Ingressos 8.075,09 € 40.362,17 € 50.302,72 € 25.464,63 € 96.675,16 € 220.879,77 €

Ingrés/despesa net tona 60,85 € 24,96 € -136,11 € -41,30 € -180,39 €

són matèria orgànica i al municipi 
només se’n recull selectivament 
al voltant d’un terç de la que es 
genera. Les altres fraccions de 
residus també tenen marge per 
millorar la recollida selectiva.

Es redueix la quantitat de residus 
incinerats
L’evolució de la quantitat de la 
fracció resta o rebuig que es 
porta a la Planta de Tractament 
de Residus Sòlids Urbans de 
Mataró-Maresme perquè sigui 
incinerada és molt positiva, ja que, 
progressivament, s’estan reduint les 
tones del municipi que es porten 
a incinerar. Comparant les dades 
del 2015 amb les del 2017, es pot 
veure una reducció de l’11,08% del 
nombre de tones que es porten a la 
planta incineradora, una davallada 
important tenint en compte que 
el nombre d’habitants del Masnou 
ha anat creixent, lentament però 
progressivament, i que, en termes 
generals, l’any 2017, al Maresme  
—respecte del 2015—, va haver-hi 
un increment de la quantitat de 
fracció resta que produïen els 
municipis de la comarca de l’1,63%.
Els ingressos que ha rebut 
l’Ajuntament en concepte de 
valoralització dels residus l’any 
2017, ja sigui per venda de la 
matèria primera o retorn de cànon, 
han estat de 220.879,77 euros. El 
cost net de tractament de la fracció 
resta o rebuig va ser de 60,85 euros 
i el de la matèria orgànica, de 24,96 
euros. Per cada tona de paper-
cartró recollida selectivament 
es van ingressar 136 euros, per 
la mateixa quantitat d’envasos 
lleugers, 180 euros, i per la de vidre, 
41 euros.

Per millorar les dades de recollida 
selectiva al Masnou, l’Ajuntament 

té prevista la implementació d’una 
recollida porta a porta del paper i 
cartró als comerços, amb l’objectiu 
d’augmentar significativament 
la quantitat de tones recollides 
d’aquesta fracció. Alhora, també 
s’aconseguiria disminuir els 
desbordaments que es produeixen 
als contenidors, especialment als 
carrers on hi ha més comerç.

En aquest sentit, el 12 d'abril 
l'Ajuntament es va reunir de nou 
amb representants d’associacions 
veïnals i de la Federació de Comerç 
amb l’objectiu de millorar el civisme 
i la convivència al municipi i, entre 
altres temes, es va debatre sobre 
residus i reciclatge.

Canvis en el contracte del servei 
de recollida de residus i de neteja 
viària del Masnou
Fa un any i mig que l’Ajuntament 
va adjudicar a l’empresa CLD el 
servei de recollida de residus i de 
neteja viària del Masnou, després 
d’un procés de licitació que va ser 

interromput per les impugnacions 
entre aquesta empresa i Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC), que també optava a 
l’adjudicació del concurs.
El 26 de febrer d’enguany, el 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va dictar sentència en 
relació amb el contenciós presentat 
per FCC. Aquesta sentència anul·la 
la resolució dictada pel Tribunal 
de Contractes del Sector Públic 
de la Generalitat de Catalunya 
del 13 d’abril i l’acord del Ple de 
14 de maig del 2015 en el qual 
s’adjudicava el contracte de serveis 
de recollida de residus, neteja viària, 
passeig Marítim i platges del terme 
municipal del Masnou a l’empresa 
Corporación CLD. 

Contra aquesta sentència, les 
parts tenen fins al 27 d’abril per 
presentar un recurs de cassació i, 
en el cas que no es presenti, el Ple 
de l’Ajuntament haurà d’aplicar la 
sentència i adjudicar el contracte a 
FCC.  

Un iman de nevera, nova acció 
de la campanya “El Masnou és 
casa teva”
Un dels objectius de la 
campanya de civisme “El 
Masnou és casa teva” és incidir 
en la necessitat i la importància 
de la recollida selectiva i 
reforçar-la. Per aquest motiu, 
han estat diverses les accions de 
sensibilització que s’han dut a 
terme, així com les millores que 
el municipi ha experimentat en 
aquest àmbit (com la mateixa 
gestió de la recollida de les 
cinc fraccions de residus, amb 
l’augment d’àrees de recollida o 
la renovació de la maquinària).
Continuant amb les accions 
d’aquesta campanya, 
juntament amb aquest 
butlletí es reparteix un iman 
de nevera amb recordatoris 
sobre l’ús de la deixalleria i, 
també, per reforçar la recollida 
d’andròmines, un servei gratuït 
per a particulars.
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INSTITUCIONAL

PLE DEL MES DE MARÇ

El Ple aprova inversions per valor de 
2,2 milions amb el superàvit de 2017

El Ple de l’Ajuntament del Masnou 
del 15 de març va aprovar 
el finançament de diverses 
inversions municipals previstes 
al Pressupost del 2018 amb 
els romanents de tresoreria de 
l’exercici 2017. Aquesta aprovació 
permetrà agilitzar algunes 
inversions, com la de les cuines 
dels centres educatius Marinada 
i Ocata, i continuar el projecte 
de connexió del carrer de Cuba 
amb el túnel del port, segons va 
explicar l’alcalde, Jaume Oliveras. 
La proposta va ser aprovada 
amb els vots a favor de l’Equip de 
Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), ICV-
EUiA-E (2 vots), CUP-PA (2 vots), 
PSC (2 vots) i PP (1 vot), i el vot 
contrari de PDeCAT-Unió (5 vots) i 
Ciutadans (3 vots).

L’Ajuntament va tancar el 
Pressupost del 2017 amb un 
romanent de tresoreria de 9,5 
milions d’euros i un superàvit 
de prop de 6,7 milions d’euros 
destinat a reduir l’endeutament 
financer per a l’exercici 2018. 
Aquests resultats han permès a 
l’Ajuntament fer una modificació 
de l’annex d’inversions del 
Pressupost 2018 amb una 
capacitat de finançament de 
2.253.800 euros. L’alcalde va parlar 
de la voluntat de poder executar 
algunes d’aquestes obres durant 
el proper estiu, així com del 
compromís d’incorporar noves 
inversions.

Els grups municipals ICV-EUiA-E, 
CUP-PA, PSC i PP, que havien votat 
en contra o s’havien abstingut 
durant l’aprovació del Pressupost 
2018, van votar a favor d’aquesta 

modificació i comparteixen 
l’opinió que el superàvit sigui 
destinat a inversions que 
permetin millorar el municipi, 
això sí, sense deixar de recordar 
la seva disconformitat amb el 
total del Pressupost aprovat. Els 
grups d’ICV-EUiA-E i del PSC van 
canviar el seu sentit de vot al 
darrer moment. Màxim Fàbregas 
(ICV-EUiA) va explicar que posen 
“per damunt els interessos del 
municipi” i Ernest Suñé (PSC) va 
dir que no volen “posar pals a les 
rodes”. Els grups del PDeCAT-Unió 
i de Ciutadans van defensar el seu 
vot contrari pel desacord amb 
el Pressupost aprovat i, a més, 
el portaveu del PDeCAT-Unió, 
Eduard Garcia, va qüestionar 
que “tot i aprovant avui aquesta 
modificació, les obres es puguin 
portar a terme aquest estiu”.

Quatre declaracions 
institucionals protagonitzades 
pels nous serveis de l’ABS Ocata
Pel que fa a les declaracions 
institucionals presentades pels 
diferents grups polítics, quatre 
van fer referència a la controvèrsia 
generada a l’entorn dels nous 
serveis de l’ABS Ocata, un debat 
que va tenir, principalment, les 
versions de suport o rebuig a 
la implementació, així com la 
revindicació d’altres serveis. 
La declaració presentada per 
Ciutadans sol·licitava l’ajornament 
o la suspensió del nou Centre 
d’Atenció i Seguiment de 
Drogodependències (CAS), i 
no va ser aprovada, després 
de ser rebutjades les esmenes 
presentades per ERC i PP. La 
presentada per PDeCAT-Unió, 

que també sol·licitava l’aturada 
del Centre d’Atenció i Seguiment 
de les Addiccions al CAP d’Ocata, 
va quedar aprovada parcialment, 
després d’una votació per punts. 
Pel que fa a la presentada pel 
PSC-CP per exigir l’aplicació del Pla 
de salut de Catalunya 2016-2020, 
va quedar aprovada després de 
ser votada, també, per punts. La 
d’ERC-AM-MES en suport dels 
nous serveis de salut mental al 
Masnou, que va ser votada per 
punts, també va quedar aprovada 
(pràcticament per unanimitat, 
a excepció d’un punt), després 
de ser rebutjades unes esmenes 
del PP.

Quant a les explicacions dels 
grups municipals respecte al 
posicionament sobre aquest 
tema, Frans Avilés (Ciutadans) 
va ser molt clar en explicar el 
sentit principal de la declaració 
institucional presentada: “demanar 

expressament l’ajornament o 
la suspensió del servei previst”, 
en considerar que “és un servei 
necessari i que s’ha de prestar, 
però entenem que el lloc no és 
l’adequat i de ben segur que se li 
podria trobar una altra ubicació”. 

D'altra banda, Eduard Garcia 
(PDeCAT-Unió) va explicar que 
el seu grup donaria suport tant 
al suspens de la implementació 
del nou servei com a l’ampliació 
dels serveis de l’ABS Ocata. “No 
estem en contra del Centre 
d'Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències, però en 
qüestionem la ubicació”, va dir. 
Garcia va recordar que, al seu dia, 
el seu partit “va ser l’únic que es 
va mobilitzar per demanar altres 
serveis, com radiologia i pediatria”.

Federico de las Heras va mostrar 
la postura equànime del seu grup 
durant la recollida d’informació 

Moment de la sessió del Ple del març.
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per comprendre les dues 
versions del debat, la del veïnat i 
la de l’Institut Català de la Salut. 
Finalment, va dir: “Som favorables 
a continuar endavant el projecte i 
hi donem suport.” 

En el seu torn d’explicació, Monika 
González (PSC) va defensar el 
posicionament del seu grup, 
“marcat per defensar i remarcar 
la implementació del servei 
aquí, tot i que sí que critiquem 
la desinformació per l’alarma 
inicial que va haver-hi”. Es va 
posicionar fermament “a favor 
del funcionament del servei 
i del fet que estigui ubicat al 
mateix lloc que el Centre de Salut 
Mental, així com que es busqui 
una via de control i seguiment, 
com la comissió que s’ha creat”. 
Per acabar, va remarcar la 
importància de l’aplicació del Pla 
de salut de Catalunya 2016-2020, 
perquè “l’important és veure les 
necessitats que hi ha a la societat i 
el compromís d’oferir serveis amb 
les ràtios que pertoquen”. 

Elena Crespo (ICV) va prendre la 
paraula per recordar l’advertència 
prèvia que el seu grup havia 
fet sobre el “conflicte social” 
que podria haver-hi, però va 
manifestar el ple suport del seu 
grup “ al desplegament de tots el 
serveis previstos” i va demanar que 
la comissió de seguiment creada 
“agafi un caire de debat i no sigui 
purament informativa”. 

Durant la roda de posicionament, 
Dídac Miró (CUP) va afirmar que 
“el servei del CAS és necessari 
perquè és una realitat social” i 
va criticar els qui en rebutjaven 
la ubicació a l’ABS d’Ocata amb 
“l’únic argument que no és una 
bona ubicació, amb la voluntat 
d’excloure i fer campanya política”. 
També va reclamar al Govern 
el foment de la participació 
ciutadana.

El regidor de Salut, Albert Alfaro, 
va tancar la roda explicativa de 

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de 
la modificació Annex 
inversions pressupost 2018. 
En exposició del 27 de març 
al 19 d’abril.
Expedient d’imposició i 
ordenació de contribucions 
especials per obres 
d’urbanització del carrer 
de Silveri Fàbregas (tram 
comprès entre l’avinguda de 
Pau Casals i la prolongació 
del passeig de Romà Fabra). 
En exposició del 28 de març 
al 14 de maig.

manera contundent referint-
se als nous serveis com “un bé 
comunitari important” i va dir que 
el veien “com una oportunitat i 
no com un problema”. Sobre el 
debat generat, va dir que naixia 
d’una “percepció esbiaixada 
sobre l’assumpte” i va recordar 
que “l’Equip de Govern mai no ha 
defugit d’informar i, per això, va 
convocar a final de l’any passat una 
reunió en què s’havien convidat 
tots els regidors” i va afegir que 
“és bastant nefast el tractament 
donat per alguns grups municipals 
en relació amb aquest nou servei, 
ja que quan han estat convidats 
a reunions no s’hi han manifestat 
en contra”. Sobre l’argumentari 
“pediatria sí, metadona no”, va dir 
que “cau pel seu propi pes i vol dir 
que no han entès la funció dels 
nous serveis”. 

Per acabar, l’alcalde va citar els 
assistents a l’audiència pública per 
informar sobre els nous serveis 
de l’ABS Ocata convocada per al 
dilluns 19 de març, a les 18 h, a la 
sala polivalent de La Barqueta.

Altres punts:
Es va donar compte de la gestió 
i tramesa dels acords contraris 
a objeccions (art. 218.3 TRLHL) 
a la Sindicatura de Comptes de 
l’exercici 2017.

Es va donar compte de l’aprovació 
de la liquidació pressupostària de 
l’exercici 2017.

Aprovació i reconeixement 
extrajudicial, relació número 1 
de factures sense contractació 
i sense suficient consignació 
pressupostària de l’exercici 
anterior. Aprovat amb els vots de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 
6 vots), el vot contrari del PSC (2 
vots) i les abstencions de la resta 
de grups municipals (13 vots).
Expedient d’imposició i ordenació 
de contribucions especials per 
obres d’urbanització del carrer de 
Silveri Fàbregas (tram comprès 
entre l’avinguda de Pau Casals i la 

prolongació del passeig de Romà 
Fabra). Aprovat amb els vots de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 
6 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-
EUiA-E (2 vots), CUP-PA (2 vots) 
i PP (1 vot), i les abstencions de 
PDeCAT-Unió (5 vots) i PSC (2 vots).

Modificació del responsable del 
contracte de gestió indirecta, en 
règim de concessió, del servei 
d’escola municipal de música. 
Aprovat per unanimitat.

Aprovació definitiva de la 
modificació del Pla parcial 10 
“Llevant” en l’àmbit de la parcel·la 
C5. No va ser aprovat, en comptar 
amb els vots de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES, 6 vots), ICV-EUiA-E 
(2 vots) i PP (1 vot); en contra de 
PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (3 
vots) i PSC (2 vots), i l’abstenció de 
la CUP-PA (2 vots)

Mocions i declaracions 
institucionals
Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-CP per a la 
creació d’una comissió informativa 
municipal de caràcter específic 
sobre processos selectius i 
contractacions de personal. Amb 
algunes de les esmenes d’ERC 
acceptades i també la del PDeCAT-
Unió, va ser aprovada amb els vots 
de totes les formacions a excepció 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES, 6 vots) i el PP (1 vot), que es 
van abstenir.

Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA demanant 
actuacions en relació amb els 
habitatges públics de protecció 
en règim de lloguer per a joves i 
gent gran del Masnou de Torrent 
Vallmora, Salvador Espriu i c/ 
de Ciudad Real. Amb esmenes 
incorporades d’ERC-AM-MES i 
la CUP-PA, va ser aprovada per 
unanimitat.

Declaració institucional 
presentada pel Grup Municipal 
d’ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ i 
ICV-EUiA en defensa de l’escola 

catalana i del model d’immersió 
lingüística. Després de no 
prosperar l’esmena del PSC, va ser 
aprovada amb el vot favorable de 
totes les formacions a excepció de 
Ciutadans (3 vots) i el PP (1 vot), 
que hi van votar en contra.

Declaració institucional 
presentada pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA en relació amb la 
recuperació de la gestió pública 
de la xarxa Ter-Llobregat. Després 
de ser votada per punts, va ser 
aprovada gairebé per unanimitat.

Audiència pública
En aquesta ocasió, l’audiència 
pública prèvia al Ple va comptar 
amb intervencions referents a la 
demanda de més recomanacions 
en matèria de seguretat per a la 
ciutadania i les intervencions del 
final del Ple van ser reflexions 
ciutadanes sobre el debat dels 
nous serveis de l’ABS Ocata.
També en aquest Ple, l’alcalde 
va expressar, en nom de la 
corporació, el condol per la pèrdua 
recent de l’exregidor del consistori 
masnoví Pere Rossell Puig.
El Ple es va haver de suspendre 
a mitjanit, per cessament dels 
dos habilitats estatals i dues 
declaracions institucionals 
d’urgència van quedar 
posposades per a la sessió del mes 
vinent. 
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INSTITUCIONAL

E n el marc del Congrés de 
Govern Digital, el Masnou 
ha estat reconegut entre 
els ajuntaments que 

han destacat en l’ús de les eines 
d’administració electrònica. Dels 
municipis d’entre 20.000 i 50.000 
habitants, l’Ajuntament del Masnou 
ocupa el tercer lloc de la classificació, 
precedit pels ajuntaments de Manlleu 
i de Sant Feliu de Guíxols. La regidora 
de Serveis Generals, Sílvia Folch, 
va recollir el guardó el dimecres 
21 de març al Centre de Cultura de 
Contemporània de Barcelona (CCCB).

Els Reconeixements d’Administració 
Electrònica, que s’organitzen en set 
categories d’acord amb el nombre 
d’habitants de cada ens, són uns 
guardons que entrega el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) i que premien els ajuntaments 
i consells comarcals que destaquen 
en la implantació de l’administració 
digital en les seves organitzacions. 
Els Reconeixements d’Administració 
Electrònica s’atorguen d’acord amb 
uns indicadors objectius que proposa 
l’AOC i analitzen els webs dels ens 
locals i l’ús dels serveis de l’AOC.

Amb les dades recollides, es crea el 
mapa d’administració electrònica, una 
iniciativa singular, tant a escala estatal 
com europea, que permet avaluar 
amb rigor el grau d’implantació i 
ús dels serveis públics digitals als 
ajuntaments catalans.

El Museu de Nàutica i l’Oficina 
de Turisme del Masnou reben el 

certificat Biosphere 

El reconeixement té per objectiu fomentar 
i reconèixer les bones pràctiques en gestió 

sostenible del turisme

A mitjan març, el Museu 
de Nàutica i l’Oficina de 
Turisme del Masnou van 
rebre el certificat d’adhesió 

a Biosphere, un reconeixement al 
compromís del desenvolupament 
del turisme sostenible i responsable. 
També van ser distingides les empreses 
masnovines The Maresme Waves i Grus 
Apartments.

En l’acte es van atorgar un total de 
245 adhesions a diversos projectes i 
empreses turístiques de la província 
de Barcelona, 40 de les quals eren per 
iniciatives turístiques del Maresme, que 
s’ha convertit en la comarca amb més 
distintius Biosphere. Aquesta iniciativa, 
posada en marxa recentment, està 
liderada per la Diputació de Barcelona 
i la Cambra de Comerç de Barcelona, 
tot i que a la comarca del Maresme la 

gestió directa recau en el Consorci de 
Promoció Turística Costa de Barcelona 
Maresme. L’acte de lliurament de les 
adhesions, el 15 de març a la Llotja de 
Mar de Barcelona, va ser presidit per la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, 
Mercè Conesa, i el president de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, Miquel Valls. 
La regidora de Turisme, Neus Tallada, 
va recollir les distincions del Museu de 
Nàutica i l’Oficina de Turisme del Masnou.

La certificació Biosphere es basa en 
un sistema de certificació que, a més 
d’establir criteris de qualitat i medi 
ambient, inclou requeriments de 
sostenibilitat, com la responsabilitat 
social, la conservació dels béns culturals, 
la satisfacció de les expectatives dels 
turistes sobre el destí i la millora de la 
qualitat de vida de la població. 

Quaranta dels reconeixements atorgats van ser a iniciatives turístiques del Maresme. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament s’adhereix a la campanya 
“Arxivem el moment”

L ’Ajuntament del Masnou 
s’ha adherit a la campanya 
“Arxivem el moment”, 
impulsada des de 

l’Associació d’Arxivers i Gestors 
de Documents de Catalunya 
amb l’objectiu de documentar 
i preservar evidències sobre el 
moviment social i polític del 
referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017. D’acord amb aquesta 
adhesió, les persones que ho 
desitgin poden aportar material 
gràfic, amb el qual es prepararà 
una exposició que organitzarà 
l’Ajuntament, amb la col·laboració 

del Masnou, es va presentar i 
iniciar el projecte de recerca 
sobre “Les dones treballadores 
del tèxtil al Masnou”, que té per 
finalitat recuperar la història d’un 
sector econòmic que va ser molt 
important al municipi. Com que 
es preveu donar-li continuïtat i 
aprofundir sobre aquest tema 
al llarg de tot l’any 2018, s’hi pot 
participar aportant informació, 
objectes, fotografies, etc. amb la 
finalitat de recollir dades sobre les 
fàbriques, les condicions laborals 
o els testimonis orals de l’època, 
entre d’altres. 

Més informació i tramesa 
del material: 

Arxiu Municipal del Masnou: 
C. de Sant Francesc d'Assís, 28 

Telèfon: 93 557 18 29 
arxiu@elmasnou.cat

Horari: d'octubre a maig: 
Dilluns, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h. 

Dimecres, de 9 a 13 h.  
De juny a setembre: 

Dilluns i dimecres de 9 a 14 h. 

Es recomana demanar 
cita prèvia

F ins al 15 de maig serà obert 
el període durant el qual els 
ciutadans i ciutadanes del 
Masnou que ho desitgin podran 

optar a ser representants del Consell de 
la Vila. Aquesta proposta és fruit de la 
modificació del reglament del Consell de 
la Vila, aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
al novembre del 2017, amb l’objectiu 
de millorar el funcionament del Consell 
potenciant el paper dels representants de 
la ciutadania a títol individual, afavorint-ne 
la seva presència efectiva a les sessions del 
Consell. Per aquest motiu, es preveu que 
siguin escollits entre un llistat de ciutadans 
i ciutadanes que hagin manifestat 
prèviament la seva voluntat de participar-
hi. El formulari d’inscripció en línia el 
trobareu al web municipal.

Entre les altres modificacions del 
Reglament, es troba la que afecta els 
membres del Consell de la Vila i que limita 
la representació dels grups municipals 
a persones de fora la corporació, és a dir, 
que no siguin regidors del consistori, amb 
l’objectiu de potenciar un fòrum més 
ciutadà que no pas polític, procurant evitar 
una excessiva formalitat i rigidesa en les 

formes, tot fugint de dinàmiques més 
pròpies d’un Ple. La modificació també 
recull la reducció del temps d’espera per a 
l’obtenció del quòrum necessari de mitja 
hora a quinze minuts.

El Consell de la Vila es va constituir a 
principis de l’any 2016 amb l’objectiu que 
els representants de la ciutadania i els 
representants municipals puguin compartir 
debat sobre els assumptes públics de la vila, 
ja siguin estratègics, econòmics, socials, 
culturals o sobre sostenibilitat. Aquest 
òrgan està format per representants de cinc 
associacions veïnals i de cinc entitats no 
veïnals i per cinc persones a títol individual 
d’entre 18 i 67 anys, que van ser escollides 
mitjançant sorteig com a representants 
de la ciutadania. Són membres del Consell 
de la Vila les associacions veïnals del Bell 
Resguard, de Ciutat Jardí i Santa Madrona, 
de la plaça del Doctor Ramón y Cajal, 
del carrer del Doctor Noé i del carrer de 
Sant Rafael, i les entitats no veïnals de la 
Casa Benèfica del Masnou, el Casal d’Avis 
d’Ocata, el Casal de la Gent Gran de Can 
Malet, el Casino del Masnou i l’ONG Ajuda al 
Desenvolupament. 

El Síndic de Greuges 
atendrà les consultes 
de la població el 4 de 

maig al Casinet

L ’Oficina del Síndic de Greuges de 
Catalunya es desplaçarà el divendres 
4 de maig al Masnou per atendre les 
persones que vulguin plantejar-li 

alguna queixa o consulta relacionada amb 
l’Administració pública catalana i amb les 
empreses de serveis d’interès general, com 
llum, aigua o gas. Ho farà a l’equipament 
del Casinet (pl. de la Llibertat, 17) en horari 
de 10 a 14 h. Les persones interessades a 
contactar amb el Síndic durant la seva visita 
al Masnou han de concertar-hi una entrevista 
prèviament, trucant al telèfon 900 124 124 
o bé enviant un correu electrònic a l’adreça 
sindic@sindic.cat.

Obert el període per apuntar-se a ser 
representant del Consell de la Vila

de la mateixa ciutadania i les 
seccions locals de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), Òmnium 
Cultural i els Comitès de Defensa 
de la República (CDR).
Paral·lelament, al mes d’abril, de 
la mà de l’associació Capitanes 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

ACTIVITATS GENERALS
Divendres 4 de maig 
19 h. Obertura de la Fira amb el ball 
de Swing Maresme, acompanyat del 
grup local Ple de Swing. Lloc: espai 
parades i escenari principal.
De 22 a 24 h. Jazz amb violí amb 
Núria Grima. Lloc: espai parades. 
De 23.30 a 1 h. Concert de música 
de The Brand (versions de rock). 
Lloc: escenari principal.

Dissabte 5 de maig 
De 10 a 14 h. Visites guiades a una 
barca de mitjana amarrada al port 
del Masnou, que feia el transport de 
cabotatge pel Mediterrani fins a inicis 
del segle XX. Activitat gratuïta.
A les 11 h. El gran joc del Masnou, 
terra de mar. Un repte amb pistes 
escampades per tota la població, 
enigmes i proves esbojarrades que 
haureu de fer amb un telèfon i un 
compte d’Instagram. Informació i 
reserves: en línia a www.elmasnou.cat 
o a l’Oficina de Turisme del Masnou, 
tel. 93 557 18 34 / turisme@elmasnou.
cat. Lloc: pl. de l’Església.
D’11 a 14 h. Batejos de mar 
gentilesa del Club Nàutic el Masnou 
(9 sortides). Inscripcions a l’estand de 
l’Ajuntament del Masnou.
A les 12 h. Acte oficial d’inauguració 
amb la presència del diputat 
delegat de Comerç de la Diputació 
de Barcelona, Isaac Albert. 
L’acte comptarà amb l’animació 
teatralitzada de dos personatges 
històrics del Masnou: Rosa Pagès i 
Jaume Sensat, propietaris de la Casa 
de Cultura. A continuació, música 
itinerant.
De 13 a 14 h. Maridatge de vins DO 
Alella amb anxoves del Masnou amb 
la col·laboració de L’Anxoveta. 
Cal inscripció prèvia al correu 
electrònic: activitats@e7v.cat.  
Preu: 7 euros/persona.  
Lloc: espai cultural i enològic.

De 17 a 20 h. Visites guiades a una 
barca de mitjana amarrada al port 
del Masnou, que feia el transport de 
cabotatge pel Mediterrani fins a inicis 
del segle XX. Activitat gratuïta.
De 18 a 19 h. Taller de sabó i sorra 
del Masnou amb la col·laboració de 
Sabons i Més. Lloc: espai cultural i 
enològic.
A les 20 h. Desfilada de moda amb 
la col·laboració dels establiments 
locals. Lloc: escenari principal.
De 22 a 24 h. Jazz amb violí amb 
Núria Grima. Lloc: espai parades. 
De 23.30 a 1 h. Música amb 
Shamrock Vagabonds. Lloc: escenari 
principal.

Diumenge 6 de maig 
De 10 a 14 h. Visites guiades a una 
barca de mitjana amarrada al port 
del Masnou, que feia el transport de 
cabotatge pel Mediterrani fins a inicis 
del segle XX. Activitat gratuïta.
De 11.30 a 12 h. Presentació de 
Tasta el Masnou. Lloc: estand de 
l’Ajuntament del Masnou.
De 12 a 13 h. Enotast amb la DO 
Alella. Cal inscripció prèvia a través 
del web d’Enoturisme DO Alella 
(www.enoturismedoalella.com/
enotast). Preu: 7 euros/persona. 
Lloc: espai cultural i enològic
De 17.30 a 18.30 h. Taller de 
sabó i sorra del Masnou, amb la 
col·laboració de Sabons i Més. 
Lloc: espai cultural i enològic
A les 18.30 h. Lliurament de premis 
del concurs “Comprar a la Fira et 
premiarà: fira’t al Masnou”. Lloc: 
estand de l’Ajuntament del Masnou.

ESPAI LÚDIC INFANTIL
Divendres 4 de maig 
De 19 a 22 h. Atracció Galió Pirata.
De 19 a 22 h. Jocs gegants, espai de 
dibuix i espai de lectura.
De 19 a 20 h. Taller creatiu: Fes el teu 
marcador de gots.

De 20 a 21 h. Taller creatiu: Fes el teu 
sotagot.
De 21 a 22 h. Globoflèxia marinera.

Dissabte 5 de maig 
De 10 a 22 h. Atracció Galió Pirata.
De 10 a 12 h. Taller gastronòmic: 
Petit veler.
De 12 a 13 h. Maquillatge infantil 
mariner.
De 13 a 14 h. Jocs gegants amb 
joguines cedides per Coloraina, espai 
de dibuix i espai de lectura.
De 16 a 17.30 h. L’art de fer bombolles.
De 17.30 a 19 h. Cursa de sirenes.
De 19 a 21 h. Taller creatiu: Peix 
peixet de la canya.
De 21 a 22 h. Globoflèxia marinera.

Diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h. Atracció Galió Pirata.
De 10 a 12 h. Taller creatiu: fes el teu 
marcador de gots.
De 12 a 14 h. Taller gastronòmic: 
Marieta vola vola.
De 16 a 17 h. Maquillatge infantil i 
disfresses.
De 17 a 18 h. Globoflèxia.
De 18 a 19 h. Jocs gegants.
De 19 a 20 h. Taller creatiu: Fes el teu 
sotagot.

Activitats durant tot l’horari de 
la Fira
Animació itinerant.
Fira del comerç local i de productes 
artesans.
Fotoreclam del Masnou: Disfresseu-
vos, feu-vos una fotografia i 
participeu en el concurs d’Instagram 
del Masnou. Podreu guanyar un àpat 
per a dues persones en un restaurant 
del municipi. 
Espai gastronòmic.

HORARI DE LA FIRA
Divendres 4 de maig, de 19 a 1.30 h.
Dissabte 5 de maig, de 10 a 1.30 h.
Diumenge 6 de maig, de 10 a 20 h.

La Fira Comercial i Gastronòmica 
es vincula al mar

La dinovena edició augmenta els estands de comerços i potencia l’oferta gastronòmica

L a Fira Comercial 
i Gastronòmica, 
programada per als dies 4, 
5 i 6 de maig, tindrà com 

a fil conductor l’estreta vinculació 
del Masnou amb el mar, i més enllà 
del marc firal —el port esportiu—, 
oferirà una programació 
d’activitats específica relacionada 
amb la cultura marítima. A més, 
aquesta dinovena edició preveu 
comptar amb un major nombre 
d’estands de comerços del 
municipi i del seu entorn, i, d’altra 
banda, s’hi potencia d’una manera 
notable l’oferta gastronòmica. Per 
primer any, l’organització de la Fira 
és a càrrec de l’Ajuntament amb 
la col·laboració de la Federació del 
Comerç, la Indústria i el Turisme.

La consolidació de les activitats 
que en altres edicions han atret 
més visitants permetrà que es 
pugui tornar a gaudir d’un espai 
destinat als més petits i al públic 
familiar, exhibicions de ball i 
desfilades de moda a càrrec de 
les botigues locals, actuacions 
musicals nocturnes, i activitats 
vinculades a l’enoturisme.  

PROGRAMA DE LA FIRA
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HABITATGE

L'Oficina Local d'Habitatge del Masnou (OLHM) és un servei públic gratuït de l'Ajuntament 
del Masnou per gestionar temes d'habitatge, i informar i assessorar la ciutadania sobre 
aquestes qüestions. L’any 2017, va atendre un total de 2.945 consultes, 662 de les quals 
van materialitzar-se en tràmits referents a habitatge protegit (240), prestacions per 
pagar el lloguer (229), inscripcions al servei d’informació continuada (113), gestió de 
cèdules (23), ajuts implícits (19), prestacions d’especial urgència (9), mesa d’emergències 
(11), inscripcions a la borsa de lloguer (10), ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatge 
(6) i pisos mediats de la borsa de lloguer (2).

L’OLHM compta amb un catàleg de diferents serveis, entre els quals hi 
ha els corresponents a l’assessorament jurídic. El servei d’assessorament 
altament especialitzat en matèria d’habitatge és pensat per donar 
resposta a casos complexos, com ara la compra d’habitatges per 
part de fons d’inversió, assetjament immobiliari, ocupacions il·legals 
d’habitatges, fraus immobiliaris, lloguer d’infrahabitatges… 

També, a través de l’Oficina Municipal d’Informació al Consum (OMIC), 
s’ofereix assessorament i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies 
en matèria de consum (compra de béns i prestació de serveis), compra 
d’habitatges, lloguer, subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat), 
assegurances, serveis financers (préstecs hipotecaris) i informació sobre 
comunitats de propietaris.


Assessorament jurídic

Ofereix informació sobre clàusules terra, aplicació de despeses de 
constitució i altres aspectes relacionats amb els préstecs hipotecaris. 
També ofereix assessorament sobre la possibilitat de recórrer a la via 
judicial i les condicions per acollir-se a la justícia gratuïta.

Ofereix informació sobre les opcions existents per afrontar els 
problemes de pagament de deute hipotecari i per redreçar la situació; 
assessorament personalitzat sobre les mesures de reestructuració del 
deute hipotecari; definició conjunta d’una proposta de solució que faci 
compatible el manteniment de l’habitatge amb la situació econòmica 
actual; i intermediació amb les entitats financeres per a l’acceptació de 
les propostes de solució acordades. 

Un advocat d’ofici proporciona un primer consell orientador a l’usuari. 
També assessora respecte del dret a obtenir l’assistència jurídica gratuïta 
i la documentació necessària per sol·licitar-la. 

Servei d’assessorament jurídic sobre clàusules abusives a les 
hipoteques

Servei d’intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH)

Servei d’orientació jurídica (SOJ)

On és l’OLHM i com s’hi pot 
contactar?

Es troba a l’edifici de Roger de Flor, 23, i la primera 
atenció es fa a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). Per demanar visita amb els tècnics, cal 
demanar hora prèviament a l’OAC.

Horari d’atenció al públic de l'OAC: matins de 
dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dijous a la 
tarda, de 16 a 19 h. (A l’agost, l’OAC tanca a les 
tardes.)

Adreça electrònica: habitatge@elmasnou.cat

L’organisme informa sobre els diferents serveis que 
donen assessorament en temes jurídics

L'Oficina Local d'Habitatge del Masnou atén 
gairebé tres mil consultes durant l’any 2017
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CULTURA

Temporada fresca i dinàmica 
a l’Espai Escènic

L’equipament estrena la nova programació trimestral per a tots els públics

D esprés d’una 
temporada 
reflexiva en què la 
dramatúrgia va tenir 

un especial protagonisme, 
la nova programació per als 
mesos de maig, juny i juliol de 
l’Espai Escènic Ca n’Humet fa 
un tomb i arriba carregada de 
representacions interessants, 
fresques i desenfadades per donar 
la benvinguda a l’època estival.

Hi ha qui fa música per explicar 
històries, però també hi ha 
qui fa històries per explicar la 
música. D’una banda, A Contra 
Blues, una banda guanyadora 
de l’European Blues Challenge 
2014, estarà acompanyada per 
la foodtruck Delicious Délice 
Alella, per gaudir d’un concert a 
peu d’escenari i d’una beguda, 

sense les habituals butaques que 
caracteritzen l’equipament. De 
l’altra, si voleu conèixer la història 
d’una parella de cantants de jazz 
oblidats als marges de la història 
musical del país que van estar a 
punt de triomfar en la indústria 
discogràfica nord-americana, 
There was a Fiesta! és el vostre 
espectacle. Prenent com a fil 
conductor les cançons de l’únic 
concert que Patty Lemon i Martin 
Bennet van oferir al mític Carnegie 
Hall de Nova York l’any 1959, 
s’explica la rocambolesca història 
d’aquesta parella, una cantant 
andalusa i un cantant català que 
es van conèixer a la Barcelona dels 
anys quaranta i que van acabar 
jugant un paper determinant en 
el desenvolupament de la música 
moderna. 

El teatre pensat per a un públic 
familiar comptarà amb dues 
sessions al llarg de la programació: 
El comte Arnau, que explica una 
llegenda sobre la cultura catalana, 
i La nena dels pardals, amb la 
Tresca i la Verdesca, inspirat en el 
conte de Sara Pennypacker i basat 
en un fet històric, i que, a més, 
estarà adaptat per a persones 
sordes. 

Els espectacles d’arts escèniques 
de producció local també tenen 
un lloc destacat en la programació 
i, a banda del concert de mantres 
de Ravi Ramoneda i Shaman Laika 
i la representació de L’habitació 
del nen, del GAT, que ja han tingut 
lloc, hi ha programades les obres 
Centre parroquial (Cia. Impronta-La 
Teatral) i Carnaval (GAT). A més, la 
nova edició del Festival de Música 
del Masnou inclourà els concerts 
del Cor Scandicus i el Festival de 
Ball i Teatre Flamenc, de Luz del 
Alba. Diverses actuacions de fi 
de curs de les escoles escèniques 
del municipi també seran 
representades a l’Espai Escènic, 
entre els mesos de maig i juny. 

 Podeu veure la programació 
sencera i detallada a 
www.elmasnou.cat.

El teatre pensat per a un 
públic familiar comptarà 
amb dues sessions: El 
comte Arnau, i La nena dels 
pardals, amb la Tresca i la 
Verdesca

FAMILIAR

There was a Fiesta! explica la història d’una cantant andalusa i un cantant català que es van conèixer a la Barcelona dels anys quaranta.
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El Masnou es prepara per 
a una nova diada de Sant Jordi 

Les novetats editorials a la Biblioteca i una programació especial per als infants 
configuren la celebració

E l proper 23 d’abril, de ben 
segur que no faltaran 
roses, llibres i enamorats 
pels carrers del municipi, 

però, a més, seran diverses les 
activitats que completaran la 
celebració de la diada de Sant Jordi 
al Masnou. 

Al llarg d’aquest abril, a la 
Biblioteca Joan Coromines, tenen 
lloc activitats vinculades a aquesta 
festa. A més de l’exposició sobre 
la figura de l’escriptor Manuel 
de Pedrolo per commemorar el 
centenari del seu naixement, s’han 
programat tres presentacions de 
llibres, dues de les quals ja s’han 
dut a terme: La jove de Pompeia, de 
Jaume Mateu Giralt (11 d’abril), i 
Supermujeres, superinventoras: Ideas 
brillantes que transformaron nuestra 
vida, de Sandra Uve (12 d’abril). La 
negación de la luz, de Juan Antonio 
Masoliver Ródenas, és prevista per 
al divendres 20 d’abril, a les 19 h, 
a la Sala Joan Comellas de l’Edifici 
Centre. 

Si els més petits ja coneixen la 
llegenda del cavaller sant Jordi, 
podran gaudir de noves històries 

La ciutadania surt als carrers a la cerca de llibres i roses per celebrar la diada. 
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a la sessió de L’Hora del Conte i a 
la presentació de La llegenda del 
drac Dragui (dissabte 21); o d’una 
versió alternativa teatralitzada 
de la llegenda a El drac i la Rosa, 
o participar en la realització d’un 
conte gegant sobre Sant Jordi 
(diumenge 22), una creació que 
s’exposarà a partir del 23 d’abril a 

l’Espai de Trobada de Ca n’Humet. 
La programació detallada la podeu 
trobar a les pàgines de l’agenda 
d’aquest butlletí. 

A més, per celebrar la festa del 
llibre i la rosa, hi haurà gairebé una 
quarentena d’estands d’entitats 
i col·lectius sense ànim de lucre 

repartits pel municipi que oferiran 
productes relacionats amb aquesta 
celebració. L’Ajuntament s’afegeix a 
la diada amb un nou punt de llibre, 
que es repartirà pels equipaments 
municipals, dedicat a commemorar 
les diverses figures del món literari 
que aquest any 2018 celebren anys 
del seu naixement. 
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ACTUALITAT

“La política ha de ser l’eina que 
faci possible els anhels d’una 
majoria de la població.” Amb 
aquesta frase va començar 
Roger Torrent, el president del 
Parlament de Catalunya, el seu 
discurs d’inauguració de les dues 
exposicions que giren al voltant 
de la República al Masnou, el 
14 d’abril a la tarda, a la plaça 
de Llibertat, acompanyat per 
l’alcalde, Jaume Oliveras.

La primera autoritat catalana va 
recordar els valors republicans 
de llibertat, igualtat i fraternitat 
com a “universals i innegociables, 
i que avui més que mai hem 
de saber fer complir, protegir i 
desenvolupar”. Va explicar que 
“iniciatives com les d’avui ens 
ajuden a recordar que la nostra 
lluita política i la nostra ferma 
voluntat no és d’ara, sinó que ve 
de lluny, d’uns principis que ens 
agermanen amb els nostres avis i 
pares i que, sobretot, ens obliguen 
envers els nostres fills i nets”. 

També va referir-se als anhels dels 
homes i les dones de la República, 
“que fa 87 anys la van fer possible 
amb dos elements que són 
imprescindibles per fer avançar 
una societat: les institucions i la 
ciutadania; i l’un sense l’altre no 
transforma la nostra societat.” 
En parlar de les exposicions, s’hi 
va referir com “unes iniciatives 
que ens ajuden a explicar allò 
que durant quaranta anys es va 
intentar silenciar: que va haver-
hi homes i dones compromesos 

El president del Parlament, 
Roger Torrent, inaugura al Masnou 

unes mostres al voltant de la República
La primera autoritat catalana convida a fer memòria de la vigència dels valors 

republicans de llibertat, igualtat i fraternitat

que van lluitar per fer reals els 
drets de la ciutadania i que van 
pagar el sacrifici de fer-ho”. En 
aquest sentit, va voler recordar 
que “avui també hi ha gent que 
està sacrificant la seva situació 
personal per objectius tan nobles 
com la democràcia o que tots 
nosaltres puguem decidir el 
nostre futur.” El president del 

Parlament va demanar que “no 
ho oblidem, no normalitzem que 
avui hi ha càrrecs legítimament 
escollits pel poble de Catalunya 
que són a la presó o a l’exili per 
haver defensat el dret a votar” 
i va afegir que “tampoc no 
podem oblidar que abans que 
nosaltres va haver-hi moltes altres 
generacions que es van sacrificar 

Ambdues mostres volen 
contribuir a la recuperació 
de la memòria democràtica 
de la República al Masnou, 
així com conèixer la repressió 
d’aquells que van patir l’exili i 
l’empresonament

EXPOSICIONS

Torrent, acompanyat per l’alcalde i d’altres membres de la corporació, va visitar les exposicions que es podran veure fins al 3 de juny.
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perquè avui obrim també una 
nova porta a l’oportunitat de 
fer aquest país més lliure, just i 
pròsper”.

D’altra banda, l’alcalde va parlar 
dels ajuntaments com unes 
institucions vinculades als valors 
republicans i de l’honor de la visita 
de Torrent, “perquè és la màxima 

autoritat del país escollida 
democràticament i encarna els 
valors de la llibertat i de la defensa 
aferrissada de la democràcia”. 
Sobre les exposicions, va 
referir-s’hi com uns espais on 
“reivindiquem un passat republicà 
i on redescobrirem una part de la 
nostra història, que ha estat molt 
oblidada especialment aquí, al 
Masnou, sobretot aquells aspectes 
menys coneguts vinculats a l’obra 
de govern que va iniciar-se l’any 
1931, malauradament estroncada 
per la Guerra Civil, la repressió 
i el franquisme”. Després dels 
parlaments, les autoritats van 
fer les visites a les exposicions 
ubicades a l’Espai Casinet i la Casa 
de Cultura. 

Mitja hora abans de la inauguració 
a la plaça de la Llibertat, va 
tenir lloc la rebuda institucional 
del president del Parlament 
al municipi, a la sala de plens, 
on va saludar els regidors i 
regidores del consistori, l’alcalde 
d’Alella, la diputada masnovina 
al Parlament, els membres del 
Consell de Patrimoni Cultural, 
els presidents de les seccions 
locals d’ANC i Òmnium Cultural, 
i l’ex-primera tinenta d’alcalde 
del consistori masnoví. Després 
d’adreçar-los unes paraules a tots, 
va signar el llibre d’honor, que, 
curiosament, era precedit per la 
visita de l’anterior presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, que 
va ser al Masnou l’abril del 2017. 

“Les llavors del progrés (1931-
1936)” i “La vida quotidiana 
(1931-1936)” mostraran com es 
va viure la República al Masnou 

Contribuir a la recuperació, la 
commemoració i el foment de 
la memòria democràtica de 
la República al Masnou, així 
com conèixer la repressió a les 
persones i col·lectius que van patir 
l’exili i l’empresonament arran dels 
Fets del Sis d’Octubre de 1934, és 
la finalitat amb què l’Ajuntament 
ha programat dues exposicions 

perquè el públic visitant conegui 
aquesta etapa històrica, narrada a 
través de la documentació extreta 
de l’Arxiu Municipal del Masnou 
i de la recerca realitzada per la 
historiadora local Rosa Toran a 
l’assaig que abraça la Història 
contemporània del Masnou. 

L’exposició a l’Espai Casinet, “Les 
llavors del progrés (1931-1936)”, 
pretén explicar quins van ser els 
projectes i les accions duts a terme 
durant la República en set àmbits 

LES EXPOSICIONS:
“Les llavors del progrés (1931-1936). 
La República al Masnou”
Lloc: Espai Casinet, pl. de la Llibertat, 17
Horaris: divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges, d’11 a 14 h.

“La vida quotidiana (1931-1936)”
Lloc: Casa de Cultura, pg. de Prat de la Riba, 16
Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h, i diumenges, de 10 a 14 h.

temàtics: accions i obra de govern 
del consistori masnoví, dinamisme 
econòmic i laboral, ensenyament, 
activisme cultural i social al 
Masnou, el Bienni Negre i els 
Fets del Sis d’Octubre de 1934, el 
retorn als principis constitucionals, 
i l’inici de la Guerra Civil. La segona 
exposició, a la Casa de Cultura, 
“La vida quotidiana (1931-1936)”, 
vol transportar el públic visitant 
a l’estil de vida d’aquells anys. 
Ambdues mostres es podran 
veure fins al 3 de juny. 

El president va pronunciar el seu discurs a la pl. de la Llibertat.

RA
M

O
N

 B
O

A
D

EL
LA

RA
M

O
N

 B
O

A
D

EL
LA

EL MASNOU VIU    ABRIL 2018 17



SALUT

L ’audiència pública sobre els nous 
serveis de l’ABS Ocata –el Centre de 
Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) 
i el Centre d’Atenció i Seguiment a 

les Drogodependències (CAS)–, que va tenir 
lloc el 19 de març a la tarda, va iniciar-se amb 
l’exposició dels motius per part de la persona 
peticionària, Juan Antonio González, veí del 
Masnou. Amb la intenció d’aclarir dubtes, a 
la sessió hi van assistir membres del Govern 
municipal, del Consorci Sanitari del Mares-
me, de l’Institut Català de la Salut (ICS), de la 
Subdirecció General de Drogodependències 
del Departament de Salut de la Generalitat, 
de l’Atenció Primària al Maresme i Barcelonès 
Nord, i dels centres d’atenció primària (CAP) 
del Masnou i Ocata. També, com a públic, hi 
havia una quinzena de veïns i veïnes.

Juan Antonio González va exposar les prin-
cipals raons que havien motivat la demanda 
d’aquesta audiència pública. La primera, 
conèixer els criteris pels quals s’havia decidit 

E n el moment de tancar aquesta 
edició, el Masnou estava immers en 
la primera edició de la Setmana de 
la Salut, entre el 3 i el 15 d’abril, amb 

diferents propostes per a tota la població per 
commemorar el Dia Mundial de la Salut (7 
d’abril). Les activitats de promoció de la salut 
programades tenien per objectiu fomentar 
hàbits saludables entre la població i prevenir 
malalties. 

El programa incloïa una exposició interactiva 
amb l’objectiu de promoure hàbits alimentaris 
saludables; una conferència sobre el campus 
de Can Ruti; un taller d’autoprotecció, suport 
vital bàsic i ús del DEA (desfibril·lador) i un 
altre de cuina saludable per a adolescents, 
i una xerrada sobre pediatria que tractava 
sobre les cures a la llar, vacunes, primers auxi-

Bona acollida de la primera edició de la Setmana de la Salut

Una audiència pública resol els dubtes 
sobre els nous serveis de l’ABS Ocata 

Conèixer els motius de la ubicació i la demanda de nous serveis, 
principals inquietuds veïnals

lis, alimentació, i altres temes relacionats amb 
els infants de zero a tres anys. També, dins 
d’aquest cicle, s’havia previst una campanya 
de donació de sang i l’activitat esportiva de la 
XIII Caminada dels Tres Pobles (22 d'abril).

La programació era reforçada als centres 
educatius, i a les escoles i instituts del 
Masnou amb activitats relacionades amb 
la promoció d’hàbits de vida saludables. A 
més, la ciutadania es podia mirar la tensió i el 
colesterol gratuïtament a qualsevol farmàcia 
del Masnou.

La Setmana de la Salut, organitzada des de 
l’Ajuntament, compta amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona, l’Aula d’Extensió 
Universitària, Gent del Masnou, Banc de Sang 
i Teixits, i les farmàcies del Masnou. 

ubicar aquests nous serveis a l’ABS d’Ocata i, la 
segona, les carències per la manca de recursos 
que, al seu parer, tenia aquest centre sanitari, 
com la falta d’un servei de pediatria. Amb tot, 
González va aclarir que la preocupació veïnal 
era “saber si la implantació d’aquests nous 
serveis tindrien un impacte al barri” i, en aquest 
sentit, va agrair la comissió de seguiment crea-
da així com la predisposició de l’Ajuntament a 
dialogar i resoldre tots els dubtes. El veí també 
va aclarir que la inquietud veïnal era gran, per 
la recollida de 1.364 firmes en contra de la im-
plantació dels serveis, però també va reconèi-
xer que “havíem estat un grup nodrit de veïns 
que ara s’ha anat diluint” en saber que “no era 
ni una narcosala ni un centre de venipunció”.

Les preguntes de González van ser contestades 
pels experts dels diferents organismes pre-
sents a la taula. Josep Cañete, director de l’àm-
bit de salut mental del Consorci Sanitari del 
Maresme, va parlar dels dos principals motius 
que havien pesat a l’hora d’ubicar els serveis 

a Ocata: la distància pròpia de la configuració 
de la comarca, que fa que la població del Baix 
Maresme quedi més allunyada del centre que 
ja hi ha a Mataró, i la ja existència del Centre de 
Salut Mental d’Adults. “La ubicació dels serveis 
de salut mental i d’atenció a les drogode-
pendències en un mateix espai és una forma 
interessant de potenciació per a un treball 
conjunt”, va afirmar. Pel que fa a la demanda 
del servei de pediatria, la directora de l’ICS, 
Candela Calle, va dir que “aquest territori està 
ben dotat quant a serveis sanitaris i està per 
sobre de les ràtios mitjanes de tot Catalunya”, 
a la qual cosa Joaquim Verdaguer, director 
d’Atenció Primària Maresme - Barcelonès 
Nord, va afegir que, “per eficiència del sistema, 
i sostenibilitat i qualitat dels serveis, s’havien 
agrupat els professionals de pediatria en un 
mateix centre”, per oferir una millor disponibi-
litat horària. 

Podeu veure’n la crònica completa a 
www.elmasnou.cat

Pràctica al taller d’autoprotecció, suport vital bàsic i 
ús del DEA.
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COMUNITAT

Restituït el 
subministrament 

d’aigua del Ter 
al Masnou

El gust de l’aigua 
torna a ser l’habitual al 

municipi

S orea, l’empresa que gestiona 
el servei municipal d’aigua, 
va informar, a primers d’abril, 
que ha quedat restituït el sub-

ministrament d’aigua del Ter en alguns 
municipis del Maresme, entre els quals 
es troba el Masnou. En conseqüència, 
el gust de l’aigua torna a ser l’habitual 
al municipi.

L’Agència Catalana de l’Aigua, seguint 
criteris de gestió dels recursos hídrics, 
havia canviat la procedència de l’aigua 
que arriba a les llars dels municipis del 
Maresme. Tot i que el gust de l’aigua era 
diferent, mantenia la mateixa garantia 
sanitària. En altres municipis de la co-
marca, se seguirà distribuint, tempo-
ralment, aigua del Ter barrejada amb 
aigua de la dessaladora de Blanes.  Oficina Municipal d’Informació 

de Consum
     C/ Roger de Flor, 23

 Tel. 93 557 18 00
 omic@elmasnou.cat

L ’Oficina Municipal d’Informa-
ció de Consum (OMIC) informa 
sobre el nou bo social elèctric, un 
descompte en la factura elèctrica 

al qual poden acollir-se els consumidors 
domèstics segons el seu nivell de renda 
i determinades circumstàncies personals 
amb la finalitat de protegir les llars consi-
derades vulnerables.

Els últims mesos, els usuaris que tenen el 
bo social en les seves factures d’electricitat 
han estat rebent una nota informativa 
sobre les novetats, que són les següents:

  Desapareix el dret al bo social per als 
subministraments amb potència inferior 
a 3 kW.

  Es manté el dret a bo social per a famílies 
nombroses i pensionistes amb pensió 
mínima.

  Es diferencien graus: consumidors 
vulnerables, vulnerables severs i en risc 
d’exclusió; amb descomptes del 25%, 
40% o 100%.

  S’estableix un límit de consum amb dret 
a descompte.

 S’ha de renovar cada dos anys.

Tingueu en compte:

  Els consumidors que són beneficiaris 
actualment del bo social en gaudiran 
fins al 8 d'octubre.

  Els consumidors que reuneixin les condi-
cions per beneficiar-se del nou bo social 
l’han de sol·licitar, encara que en siguin 
beneficiaris actualment. Ho han de fer 
enviant les sol·licituds a les comercialit-
zadores de referència.

Per a més informació sobre les condicions 
del bo social, com fer la sol·licitud i en cas 
de voler reclamar si és indegudament 
denegat, recordeu que teniu l’Oficina 
Municipal d’Informació de Consum al 
vostre servei. 

L’OMIC informa sobre el 
nou bo social elèctric 

El bo social és un descompte 
sobre la tarifa que pretén 
protegir les llars considerades 
vulnerables
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ESPORTS

E l dimecres 21 de març, a 
la tarda, va tenir lloc una 
reunió informativa i de 
treball entre l’Ajuntament 

i diferents entitats esportives del 
municipi en què es van tractar 
diversos temes. D’una banda, 
l’Ajuntament va informar les 
entitats que utilitzaran els espais 
esportius del Complex Esportiu 
del Masnou de les modificacions 
que es realitzaran amb el projecte 
executiu del nou pavelló polies-
portiu i, de l’altra, es van fer saber 
les actuacions previstes per al 
canvi de paviment esportiu a les 
entitats que utilitzen el pavelló 
actualment. A la reunió, encapça-
lada per l’alcalde, Jaume Oliveras, 

van assistir-hi el regidor d’Urba-
nisme, Ricard Plana; el regidor 
d’Esports, Joaquim Fàbregas, i els 
clubs esportius següents: el Club 
El Masnou Basquetbol, el Club 
Atlètic Masnou, el Club de Judo i 
Gimnàstica Rítmica del Masnou, i 
el Club de Patinatge del Masnou.

Respecte a les modificacions 
del projecte d’execució de l’obra 
del nou pavelló, l’Ajuntament va 
explicar que hi ha previst un espai 
per a vianants destinat a la millora 
dels accessos al Complex Esportiu, 
que tindrà un accés directe a una 
terrassa superior que connectarà 
amb les grades del nou pavelló i 
el parc de Vallmora. També es va 

informar sobre la nova ubicació 
projectada per al bar, que donarà 
servei als tres equipaments que 
conformen el Complex (el pavelló 
actual, el nou i la piscina) i que 
s’ubicarà en aquest espai de 
vianants.

Altres temes tractats a la reu-
nió van ser la reubicació de la 
Regidoria d’Esports, que cedeix 
espai a les futures sales polivalents 
d’activitats dirigides; els recorre-
guts per accedir a tots tres equi-
paments; les modificacions dels 
vestidors actuals de la piscina, que 
es reduiran de vuit a sis per fer-los 
tots més grans i amb dutxes; i, 
finalment, es va anunciar la signa-

tura del conveni de col·laboració 
amb la Ricky Rubio Foundation, que 
va tenir lloc el 26 de març.  

Posteriorment a la trobada, la 
Junta de Govern Local del 12 
d’abril va aprovar, inicialment,  la 
modificació del projecte executiu 
de les obres ordinàries relatives a 
la construcció d’un pavelló espor-
tiu i la reforma del pavelló actual. 
També es va aprovar l’expedient 
de contractació, pel procediment 
obert simplificat abreujat, de les 
obres relatives a la instal·lació de 
parquet a la pista poliesportiva de 
l’actual complex esportiu. 

Reunió amb diferents entitats esportives per informar-les de les 
novetats del projecte del Complex Esportiu

Nova edició de la Setmana 
de l’Educació i l’Esport 

E s va celebrar entre el 
9 i el 13 d’abril, la Set-
mana de l’Educació i 
l’Esport, en què par-

ticipen més de mil escolars 
del municipi. Durant aquests 
dies, al Complex Esportiu, 
als dos camps d’esports i a la 
platja, s’hi va practicar rugbi, 
tennis, bàdminton i orien-
tació.

Totes les escoles i instituts 
del municipi participen 
en aquestes jornades. En 
total, 506 alumnes jugaran 
a rugbi; 198, a tennis; 270, a 
bàdminton, i 266 practicaran 
orientació. També, s’ha cedit 
material esportiu als centres 
educatius perquè els alumnes 
que no participin en cap dels 
quatre esports que s’oferei-
xen fora del centre puguin 
practicar jocs que comportin 
activitat física. S’ha cedit 
material per jugar a tennis de 

taula, d’iniciació a l’atletisme, 
xanques i cadires de rodes, 
entre d’altres. 

Aquesta Setmana és una inici-
ativa organitzada per l’Ajunta-
ment del Masnou i la Mesa de 
Professors d’Educació Física 
del Masnou (formada per 
professors i professores dels 
centres escolars del municipi), 
amb l’objectiu de difondre i 
ressaltar els valors educatius 
que es poden transmetre a 
infants i joves per mitjà de 
l’esport, així com a persones 
de qualsevol edat. 

Signat el conveni de col·laboració 
amb la Ricky Rubio Foundation 

L ’Ajuntament del Masnou 
va formalitzar el conveni 
de col·laboració amb la 
Ricky Rubio Foundation el 

dilluns 26 de març, amb el qual 
aquesta fundació es compromet 
a fer una aportació de 90.000 
euros a l’Ajuntament per canviar el 
paviment de la pista del Complex 
Esportiu Municipal per un de 
parquet. Com a reconeixement 
per aquesta acció, l’Ajuntament es 
compromet, entre d’altres, a donar 
el nom de Ricky Rubio a la pista 
esportiva del Complex Esportiu 
del municipi. L’alcalde, Jaume Oli-
veras, i el president de la Fundació, 
Esteve Rubio, van formalitzar 
l’acord. A la signatura també hi va 
assistir el regidor d’Esports, Quim 
Fàbregas.

La pista, que va veure els primers 
passos com a jugador de Ricky 
Rubio, té una superfície sintètica 
de linòleum d’uns 1.250 m², que 
passarà a ser de parquet flotant. 

Aquesta actuació permetrà una 
millora qualitativa en la promoció 
esportiva del bàsquet i donarà peu 
també a una utilització variada i 
múltiple de la pista per als esports 
que habitualment s’hi practiquen.

El Ple del novembre de 2017 va 
aprovar la denominació de la pista 
esportiva del Complex Esportiu 
del Masnou com a pista Ricky 
Rubio, amb els vots a favor de tots 
els grups municipals, a excepció 
de la CUP-PA (2 vots), que es va 
abstenir. 
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PUNT DE TROBADA

E l Museu Cusí de Farmàcia 
és l’exponent de la 
vocació museística d’un 
farmacèutic, Joaquim 

Cusí i Fortunet, fundador, l’any 
1902, d’una empresa familiar de 
productes farmacèutics a la seva 
farmàcia de Figueres, i que ja a 
l’inici de les seves activitats es va 
especialitzar en productes per a 
l’oftalmologia. Acompanyat pel 
seu germà Carles i el seu cosí 
Rafael, el laboratori farmacèutic 
va prosperar i l’any 1925 es va 
traslladar al Masnou fins a dia 
d’avui. L’any 1995, els Laboratoris 
Cusí van passar a ser propietat del 
grup Alcon i, l’any 1997, el Museu 
Cusí de Farmàcia fou cedit per la 
família Cusí a la Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya (RAFC), 
que, amb l’ajuda de l’empresa 
actual, té cura del manteniment 
i la difusió d’aquest espai. Cada 
any s’organitzen unes jornades 
de portes obertes per donar a 
conèixer a la població aquest 
Museu, i enguany tindran lloc el 26 
de maig i el 20 d’octubre.

El nucli central que dona 
personalitat a aquest Museu és la 
farmàcia de l’abadia benedictina 
de Santa Maria la Real de Nájera 
(La Rioja), comprada l’any 1921 
i instal·lada amb la voluntat de 
reproduir el que fou aquesta 
farmàcia, que es trobava als baixos 
de la casa de l’abat del cenobi, 
separada de l’emplaçament actual 

Una visita al Museu Cusí 
de Farmàcia del Masnou

Aquest 2018, les jornades de portes obertes són els dies 
26 de maig i 20 d’octubre

del monestir. La farmàcia és d’estil 
barroc i va ser construïda la segona 
meitat del segle XVIII. S’hi poden 
veure pots d’apotecari, urcèoles 
de ceràmica i una imatge del 
segle XVI de sant Benet, patró del 
cenobi. També, a la prestatgeria 
del cordialer (on es guardaven 
els medicaments anomenats 
cordials, indicats per vigoritzar el 
cor), s’hi troben flascons de vidre 

A la fotografia, el Dr. Martí Pujol, conservador del Museu, amb la Dra. M. Rosa Buhigas 
(dreta) i Cesca Niubò (esquerra), col·laboradores i també acadèmiques de la RAFC.
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amb tap esmerilat per a diferents 
líquids, tintures i xarops. A més, 
hi ha gairebé una cinquantena 
de calaixos per a herbes, armaris i 
diverses prestatgeries.

Annexa al Museu hi ha la Biblioteca, 
que compta amb més de 10.000 
volums, i destaca pels llibres antics 
sobre medicina i farmàcia, en 
especial farmacopees i receptaris, 

i un conjunt molt complet d’obres 
relacionades amb l’oftalmologia. 

El Museu també acull diferents 
col·leccions d’objectes i 
complements de procedència 
diversa, relacionats amb la farmàcia 
i la medicina. Hi destaquen les 
col·leccions de ceràmica, de vidre 
farmacèutic, de morters, d’exlibris i 
de gravats.  

 INFORMACIÓ I 
RESERVES PER A LES 
JORNADES 
DE PORTES OBERTES:

Tindran lloc en horari de 10 
a 13.30 h, al Museu Cusí de 
Farmàcia 
(Alcon Cusí SA, c/ de Camil 
Fabra, 58), la visita dura uns 
45 minuts, s’hi pot aparcar i és 
gratuïta. 

Per poder visitar-lo, cal fer 
reserva prèvia enviant un 
correu a museucusi@rafc.cat o 
trucant al telèfon 637 429 602 
(Martí).

Al Museu hi ha reproduïda 
la farmàcia del monestir 
de Santa Maria la Real de 
Nájera

FARMÀCIA
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ENTREVISTA

"El fet de ser conservador 
ha vingut donat per haver 
estat treballador de 
Laboratoris Cusí durant 
molts anys"

Martí Pujol
Conservador del Museu Cusí de Farmàcia

Com sorgeix el seu interès per 
la farmàcia? És per vocació o 
per tradició familiar?
Una mica per tradició familiar, 
perquè la família té una farmàcia 
a Sant Celoni i el meu avi ja era 
farmacèutic. Jo vaig estudiar 
la carrera de farmàcia i també 
tinc una germà farmacèutic més 
gran, que és qui es va quedar la 
farmàcia de la família. Jo, en aca-
bar la carrera, em vaig dedicar a 
la indústria. 

Quin perfil acadèmic el porta 
a convertir-se en conservador 
del Museu Cusí?
El fet de ser conservador ha vin-
gut donat per haver estat treba-
llador de Laboratoris Cusí durant 
molts anys. Vaig començar a 
treballa-hi l’any 1979 i de segui-

da vaig començar a ensenyar 
el Museu. Al final, l’havia vist i 
explicat tantes vegades que, un 
cop em van fer acadèmic de la 
Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya, em van proposar ser 
conservador del Museu. 

En què consisteix la seva tasca 
com a conservador? Quants 
anys fa que l’exerceix?
Fa aproximadament deu anys 
que soc el conservador del 
Museu. Bàsicament consisteix 
a tenir cura de les col·leccions. 
N’hi ha de moltes coses: de 
morters, de vidre, de ceràmica 
farmacèutica, llibres antics, etc., 
i també tinc cura de l’espai de 
la farmàcia barroca del mo-
nestir de Santa Maria la Real 
de Nájera. Cal ocupar-se de les 

restauracions, de les donacions, 
de seleccionar les peces que 
se cediran per a exposicions i 
encarregar-ne les assegurances 
i procurar que els embalatges 
estiguin en condicions. Si tinc 
temps, faig també visites guia-
des al Museu. De totes maneres, 
a l’empresa hi ha una quinzena 
de persones molt ben formades 
que també en fan. 

les col·leccions i també d’haver 
fet alguns facsímils de llibres 
antics, com és la Farmacopea 
catalana o el Natura Oculorum, 
i també de moltes publicacions 
que hem anat fent en diferents 
revistes, en especial la revista 
que edita la Societat Catalana de 
Història de la Farmàcia, on hem 
publicat  articles sobre el Museu, 
però també sobre el senyor Cusí, 
per tal d’explicar tant la seva 
vessant farmacèutica com l’ac-
tivitat no farmacèutica, com per 
exemple, la Fundació Montceli-
mar que va fundar al Masnou, i 
alguna conferència sobre la figu-
ra del senyor Cusí —al Masnou, 
en concret, n’he fetes dues. 

Hi ha alguna peça, d’entre 
totes les del Museu, que 

El currículum i la trajectòria professional de Martí Pujol fa vertigen a qualsevol: 
director del programa de cursos per a la indústria farmacèutica de l’Institut 
de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona, doctor en Farmàcia 
(1976), farmacèutic especialista en ànàlisi i control de medicaments i drogues 
(2002), professor adjunt numerari de la Facultat de Farmàcia (1980-1985), 
activitat professional en la indústria farmacèutica en àrees de producció 
i qualitat des de 1967 a 2006 (Laboratoris Roger, Medea, Andreu, Cusí 
i Alcon Cusí), director tècnic d’Alcon Cusí (1998-2006), acadèmic 
corresponent de la RAFC (1998), acadèmic numerari de la RAFC (2010) 
i, actualment, conservador del Museu Cusí de Farmàcia (càrrec no 
remunerat que exerceix des del 2005). Aquest vertigen es converteix 
en admiració quan coneixes Martí Pujol en persona, per la seva 
generositat, passió i dedicació. Visitar el Museu Cusí de Farmàcia de 
la seva mà és un privilegi, però no només per les seves explicacions 
tècniques, sinó per la importància que dona a les persones que 
van lluitar i dedicar esforços perquè avui la ciència sigui un bé per 
a tothom, i en especial  es refereix a Joaquim Cusí. Durant la visita, 
també dedica paraules i elogis a les seves col·laboradores: la doctora 
Maria Rosa Bohigas i Cesca Niubó, ambdues acadèmiques de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

En aquests deu anys, de quines 
coses està més satisfet?
Sobretot, del fet d’haver ordenat 
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"Com a peça amb un 
significat especial, 
sempre he tingut el llibre 
Natura Oculorum, és el 
més antic del Museu i data 
del 1520"

tingui un significat especial 
per a vostè? Quina és la més 
delicada?
Com a peça amb un significat es-
pecial, sempre he tingut el llibre 
Natura Oculorum. És el llibre més 
antic del Museu i data del 1520. 
El senyor Cusí el va comprar a un 
antiquari de Barcelona per unes 
20 pessetes de l’època. Es tracta 
d’un llibre petit, escrit en llatí, i el 
seu valor és merament històric, 
ja que, pel que fa als continguts, 
els coneixements d’oftalmolo-
gia del Renaixement eren molt 
rudimentaris. A més, la traducció 
del llibre també va tenir la seva 
gràcia. Primer vam intentar fer-
ne una traducció literal amb una 
persona de la Cúria episcopal de 
Vic, que sabia molt de llatí, però 
un cop traduït no s’entenia res, 
perquè el traductor no era oftal-
mòleg. Vam haver de començar 
de zero, contactant amb un 
catedràtic que sabia d’oftalmolo-
gia antiga i de llatí, i que, a més, 
tenia una filla que era catedràti-
ca de llatí. Aquesta traducció la 
vam fer del llatí al castellà i, un 
cop traduït, també vam haver de 
dedicar temps a polir-ne l’estil. 
A continuació, se’n va fer una 
edició catalana i una d’anglesa. 
Entre una cosa i una altra, vam 
trigar sis anys. 
També destacaria el morter 
d’alabastre català de l’any 1520, 
que té un gran valor, i el missal 
del segle XVII. I, evidentment, 
també tinc estima a tot el 
conjunt de la farmàcia barroca 
del monestir de Santa Maria la 
Real de Nájera, població amb la 
qual tenim molt bona relació. De 
fet, som socis d’una associació 
de Nájera, Amigos de la Historia 
Najerillense. Si el senyor Cusí 
no hagués comprat la farmàcia 
sencera, segurament avui estaria 
trossejada i dispersa pel territori. 

Durant la seva trajectòria 
professional, també ha estat 
docent i, actualment, és di-
rector del programa de cursos 
per a la indústria farmacèu-

i aleshores podies dedicar-te a la 
producció, al control de qualitat, 
els registres farmacèutics o bé a 
ser director tècnic de laboratori. 
De seguida em vaig dedicar al 
control de qualitat, analitzant 
medicaments als laboratoris 
Dr. Andreu i després als Labo-
ratoris Cusí: anàlisis químiques, 
microbiològiques i de drogues, 
entenent drogues com els com-
ponents actius dels productes 
farmacèutics. 

En la indústria i la investigació 
farmacèutica, la gestió de la 
qualitat és un element crític 
i fonamental. Gran part de la 
seva activitat professional s’ha 
centrat en aquest camp. Quins 
canvis ha viscut durant tot 
aquest temps?
Hi ha hagut molts canvis. Quan 
va començar la indústria farma-
cèutica, els controls de quali-
tat gairebé no existien: cada 
laboratori feia el medicament 
i el venia directament. A partir 
dels anys vint, els medicaments 
s’havien de registrar a Sanitat 
per poder-los vendre, i l’obliga-
ció del control de qualitat era de 
l’Administració, no del laboratori, 
que agafava mostres representa-
tives de cada lot i les analitzava. 
Això va anar canviant, ja que era 
absurd que l’Administració fos 
la responsable de la qualitat, i, 
de mica en mica, les indústries 
farmacèutiques es van anar 
dotant de laboratoris que feien 
els seus propis controls. Ben bé 
fins als anys cinquanta no va ser 
obligatori que els laboratoris 
fessin un control de qualitat 
abans de treure el producte al 
mercat. I a partir dels cinquanta, 
el control es va anar fent cada 
cop més extensiu i va sorgir el 
control de qualitat dels ingredi-
ents, de la matèria primera, dels 
materials (els tubs, les etiquetes, 
les capses de cartró...) i dels pro-
ductes acabats. Als vuitanta, hi 
ha una revolució molt gran, amb 
la implementació de les Normes 
de correcta fabricació (NCF), que 

obliguen a fabricar els medica-
ments d’una certa manera. Així 
doncs, la qualitat no solament 
es controla, sinó que es fabri-
ca, és a dir, les coses cal fer-les 
bé des del començament, per 
protegir els consumidors. I, com 
a conseqüència, es passa a parlar 
de garantia de qualitat: preveure 
que no hi hagi problemes des 
del començament fins al final. En 
resum: prevenció per sobre del 
control. 

És membre de la Junta de Go-
vern de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya. Què va 
significar aquest nomenament 
per a vostè?
Va ser una conseqüència 
lògica de ser el conservador 
del Museu. Jo era acadèmic de 
la Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Catalunya (RAFC) i, per tant, 
coneixia les dues realitats. A part 
de conservador, vaig ser també 
bibliotecari de la Reial Acadèmia 
de Farmàcia. Això no té un gran 
interès, perquè de llibres, a la 
RAFC, no n’hi ha gaires, però 
el fet curiós és que el senyor 
Joaquim Cusí també va ser-ne 
el bibliotecari. Per cert, el seu 
discurs per ingressar-hi com a 
acadèmic numerari va ser sobre 
els ordes monàstics de Catalu-
nya i les seves farmàcies, perquè 
hi tenia un gran interès, tot i ser 
republicà i una persona molt poc 
religiosa. 

Quina relació té amb el Mas-
nou?
Jo visc a Sant Celoni, però al 
Masnou fa molts anys que hi 
treballo. Per tant, conec molta 
gent del poble i he conegut els 
diferents alcaldes del municipi. 
De fet, en Pere Parés de ben 
jovenet va entrar a treballar als 
Laboratoris Cusí perquè jo ma-
teix, com a director de qualitat 
del laboratori, el vaig fitxar per al 
Departament de Control de Ma-
terials. També, tinc relació amb la 
família Cusí i antics treballadors 
del laboratori. 

tica de l’Institut de Formació 
Contínua IL3, de la Universitat 
de Barcelona. Què li aporta la 
docència?
Sempre m’ha agradat ensenyar. 
Havia estat professor titular de 
la Facultat de Farmàcia, fins que 
el fet de treballar en la indústria i 
alhora ser professor a la Univer-
sitat se’m va fer feixuc. Final-
ment, em vaig dedicar només 
a la indústria, però continuava 
fent col·laboracions amb algun 
doctorat. Quan em vaig jubilar 
(d’Alcon, avui Novartis) em van 
proposar portar la direcció del 
programa de farmàcia de l’Ins-
titut de Formació Contínua IL3 
de la Universitat de Barcelona, 
on es poden estudiar màsters, 
cursos de postgrau i cursos d’es-
pecialització de curta durada, 
que són els que jo dirigeixo (24 
cursos l’any d’un dia de durada). 
El programa canvia cada any i 
s’imparteixen temes sobre dife-
rents àrees d’activitat: control de 
qualitat, la farmacovigilància, la 
clínica, els registres farmacèu-
tics, l’economia farmacèutica, 
novetats legislatives, etc. La 
meva funció com a director del 
programa és col·laborar amb la 
comissió assessora, proposar 
temes per a l’any vinent i buscar 
els coordinadors per als cursos 
(els 24 temes es decideixen per 
votació). A més, m’agrada ser-hi 
el dia del curs per coincidir amb 
els alumnes. 

Què ens pot explicar de la 
seva etapa com a farmacèutic 
especialista en anàlisi i control 
de medicaments i drogues 
(2002)?
L’any 1966 vaig acabar la carrera 
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TRIBUNA POLÍTICA

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals se'ls 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.

Joaquim 
Fàbregas 
Regidor del Grup 
Municipal 
d’ERC-AM-MES

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 
Municipal de  
Ciutadans

Mil ostatges més de la desraó inde-
pendentista

Que l’arxiconegut, per desgràcia, 
procés i els seus líders polítics al cap-
davant han abusat de totes les insti-
tucions per fomentar la seva causa és 

una obvietat que, a hores d’ara, nin-
gú no pot negar. Han corromput les 
institucions, no només el Parlament 
i el Govern de la Generalitat, sinó 
també diputacions i ajuntaments, 
els espais públics de tots (només cal 
recordar aquesta frase tan repetida 
“els carrers sempre seran nostres”), 
els mitjans d’informació tant públics 
com privats a còpia de sucoses sub-
vencions, etc.

I, és clar, com que fins ara no els ha 
passat res, repeteixo, fins ara, han 
cregut que poden fer el que volen 

Tot a punt per reemprendre les obres 
del nou complex poliesportiu

Aquest mes d’abril, s’aprovarà el projec-
te executiu de la part que falta per fina-
litzar el nou complex poliesportiu muni-
cipal. Les obres es podrien reemprendre 
abans de l’estiu i la durada prevista és de 
nou mesos. 

Després que l’empresa que estava exe-
cutant les obres del nou complex deixés 
l’obra a mitges, s’han hagut de fer tot un 
seguit de tràmits, els quals s’han allar-
gat massa, abans de portar a aprovació 
el projecte executiu de la part que falta 
per acabar l’obra. Aquesta aturada de 
les obres ha servit per introduir petites 
modificacions que, sense cap mena de 
dubte, milloren el projecte inicial. Una 
d’aquestes millores consisteix a reubicar 
el bar fora del vestíbul d’entrada al com-
plex, cosa que permet alliberar espai al 
vestíbul per poder posar les oficines de 
la Regidoria d’Esports al costat de l’en-
trada principal. Aquests canvis allibera-

ran l’actual espai ocupat per les oficines 
per tal que, en un futur, el gimnàs pugui 
ser més gran i les activitats dirigides es 
puguin fer al complex. 
Aquesta no és l’única bona notícia rela-
cionada amb el complex. El 26 de març 
es va signar un conveni amb la Fundació 
Ricky Rubio segons el qual la Fundació 
es compromet a fer una aportació de 
90.000 euros a l’Ajuntament per canviar 
el paviment actual de la pista del com-
plex esportiu municipal per un de par-
quet. Aquesta actuació està previst que 
es porti a terme durant aquest estiu. 
Finalment, l’Ajuntament ha encarregat 
un projecte per reformar quatre dels 

vestidors de la piscina. L’objectiu és dis-
posar d’un vestidor per a dones i un per 
a homes amb dutxes a dins, no com ara, 
que es troben al passadís d’anar a la pis-
cina i són comunes. L’execució d’aquesta 
actuació està supeditada a l’aprovació 
de l’aplicació del romanent de tresoreria 
del 2017 a tot un seguit d’inversions per 
a millores en edificis i espais públics.
Aquestes actuacions serviran perquè 
els usuaris del complex disposin d’unes 
millors instal·lacions per a la pràctica de 
l’esport. Si aconseguim executar aques-
tes actuacions, haurem fet la més gran 
millora del complex des de la seva inau-
guració, l’any 1983.

als seus ciutadans. Em refereixo a 
l’última ocurrència dels alcaldes 
independentistes d’Alella, Teià i el 
Masnou, que han decidit ajornar la 
XIII Caminada dels Tres Pobles pre-
vista per al diumenge dia 15 d’abril 
perquè, agafin-se, coincideix amb 
una manifestació independentista a 
Barcelona ciutat. Han preguntat als 
inscrits si estan d’acord amb el canvi? 
No. En aquest cas, no ha d’existir el 
dret a decidir.

Així és com utilitza el moviment in-
dependentista els ciutadans de bona 

fe, que, un cop més, són ostatges de 
les seves bogeries, en aquest cas, una 
xifra propera al miler.

Ja sé que serà inútil, però el meu càr-
rec m’obliga a tornar a demanar als 
líders independentistes que deixin 
d’utilitzar els ciutadans per a la seva 
causa, que ens deixin en pau, que 
prou divisió i crispació han generat ja 
en famílies i grups d’amics i, per des-
comptat, que deixin d’utilitzar una 
activitat tan lúdica i sana com la Ca-
minada dels Tres Pobles al seu gust.

Grup Municipal Demòcrata 
(PDeCAT-Unió)
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Elena Crespo
Regidora del 
Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E

Ernest 
Suñé

Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Federico de 
las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

SALUT COMUNITÀRIA = BENESTAR 
PER A TOTHOM

La instal·lació de nous serveis al CAP 
d’Ocata ha generat un rebuig entre 
alguns sectors del veïnat de la zona, 
sobretot pel que fa a una de les presta-
cions del CAD: la dispensació voluntària 
de metadona per a pacients amb drogo-
dependències en estat avançat de recu-

Els CDR són un moviment popular fort, 
transversal i decidit a defensar la Repú-
blica. La seva autoorganització, sense 
noms propis i amb la voluntat d’imple-
mentar el resultat del Referèndum des 
de la no-violència, aterreix l’Estat espa-
nyol, un estat malalt de feixisme i que 
només entén de repressió, xantatge i 
violència.

peració. La informació generalista inicial 
tant del CatSalut com del Govern (mal-
grat els avisos del nostre grup dema-
nant que aquest tema es posés sobre la 
taula amb prou antelació per fer arribar 
a la ciutadania la informació necessària 
i evitar posicions precipitades) s’ha re-
conduït després de la revolta ciutadana 
esperonada per una notícia apareguda 
en un mitjà digital.
Estem a favor d’aquests nous serveis 
que milloren l’accés a la salut mental 
pública i comparteixen l’estratègia de 
treball de la Regidoria de Salut, que ha 
impulsat la Taula de Salut Mental i a més 
executa un Pla de prevenció de drogo-
dependències. El CDIAP representarà 

El dia 23 vam presenciar un nou pas en 
l’escalada repressiva contra la voluntat 
popular i els seus representants elec-
tes. Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa van 
entrar a presó, encausats en un judici 
polític que pretén acabar amb l’inde-
pendentisme, i Marta Rovira es va veu-
re obligada a emprendre el dur camí de 
l’exili.

En una reacció normal a aquesta cacera 
de bruixes, els CDR van decidir prendre 
el carrer i manifestar-se pacíficament 
davant de la Delegació del Govern. La 

una millora per a les famílies del Masnou 
que necessitin un servei de psiquiatra 
infantil, ja que es podran visitar al po-
ble. Pensem que, ara, i segons les expli-
cacions del CatSalut, la dispensació de 
metadona (que recordem que només 
afectarà un 10% de casos del CAS, en 
espera d’endegar un programa on el pa-
cient reculli la medicació en una farmà-
cia certificada, tal com es practica amb 
bon resultat en altres indrets) no repre-
senta un risc per a la convivència i cal 
un temps de rodatge per avaluar-ne els 
resultats i l’impacte. Per això s’ha creat 
una comissió de seguiment, amb repre-
sentats del veïnat, regidors i regidores, 
responsables del CatSalut, i membres de 

brutalitat que vam viure per part de la 
BRIMO va ser injusta i arbitrària, carre-
gant contra manifestants amb les mans 
enlaire. El dia 25 es van repetir les pro-
testes i, una altra vegada, la BRIMO va 
protagonitzar imatges de violència in-
discriminada per reprimir una protesta 
legítima i necessària. 

La CUP del Masnou rebutgem i con-
demnem les actituds preses pels caps 
dels dispositius de la BRIMO a les dife-
rents ciutats de Catalunya, i també en-
viem el nostre suport a totes les ferides 
de les últimes setmanes. A més a més, 
convidem totes les masnovines a apro-

la comunitat educativa, on s’ha explicat 
que els horaris dels diferents serveis no 
seran coincidents i que qualsevol inci-
dència serà reportada i reconduïda. De-
manarem en aquesta comissió tots els 
indicadors de seguiment i sol·licitarem 
algunes millores. El veïnat ha demanat 
serveis pendents de desplegar al CAP i la 
inclusió de l’atenció en pediatria. Aquest 
és un debat paral·lel al dels nous servies 
de Salut Mental. Compartim la reivindi-
cació de tenir pediatria al CAP d’Ocata. 
No ens convenç el joc de les ràtios per 
justificar la centralització de les pedia-
tres al Masnou. Igualment, demanem el 
servei de radiodiagnòstic i el d’ecògrafs 
promesos. Restarem vigilants.

par-se a la propera assemblea i demos-
trar que els CDR som totes. 

La criminalització del moviment popu-
lar per part de ministres, fiscals, líders 
polítics i mitjans de comunicació parci-
als és intolerable. La no-violència és la 
manera de fer dels catalans, per molt 
que ens intentin vendre un relat que 
diu el contrari. No permetrem que la 
seva repressió acabi amb la nostra lluita 
per construir un país millor i tombar, fi-
nalment, el règim del 78.

Totes som CDR!
Llibertat preses polítiques!

Ajuntament de tots o aparador de victi-
misme separatista?

Novament, la casa de la vila —casa de 
tots— torna a ser utilitzada com a apa-
rador de les falses consignes del movi-
ment separatista. Fa setmanes que llueix 
un cartell de “llibertat presos polítics”, 
que repetidament he sol·licitat a l’alcalde 
—sense resposta positiva per la seva ban-

da— que retiri. Si existissin presos polítics, 
creuen que es podria situar aquest cartell 
a l’Ajuntament? La resposta no té dubte. El 
nostre alcalde seria a les masmorres d’un 
fosc país amb uns malvats carcellers infli-
gint-li tortures infinites. I dono fe que no 
és el cas: segueix cobrant el seu sou, va al 
restaurant quan li ve de gust i de vacances 
quan li toca, com ha de ser.
Quina és, llavors, la lògica, d’aquest pam-
flet fake? En el fons és molt senzilla, i és la 
base de la negació de culpa —i assumpció 
col·lectiva de responsabilitat— d’aquells 
qui, en els fatídics dies 6 i 7 de setembre 
de 2017, van decidir saltar-se les lleis, li-
quidar l’Estatut i la Constitució, i eliminar 

ideològicament més de la meitat dels 
catalans, a més de preparar de facto un 
Estat paral·lel violant tot dret per la contu-
màcia dels fets.
I això, és clar que té responsabilitat! 
Perquè no és quelcom menor o inno-
cent, sinó d’extrema gravetat. I assumir 
culpa i conseqüències, realment fa mal 
a l’independentisme que hem conegut: 
seria la seva fi.
Així, qui li ho farà entendre? Doncs l’Estat. 
Un estat democràtic, social i de dret eu-
ropeu, com és l’espanyol, en què militem 
tots. I, per descomptat, també els inde-
pendentistes.

Pròxim pressupost municipal i inversi-
ons a la vista

Comença el moviment d’Excels entre les 
regidories municipals: 1.800.000 euros 
a repartir —i negociar— entre diferents 
inversions per a la millora del municipi, 
l’actualització dels seus serveis i la posada 
al dia de les instal·lacions.
El nostre grup buscarà —si és possi-
ble— l’acord a través dels projectes 
plantejats en el nostre programa de 
govern, a benefici de tots els veïns del 
Masnou.
Seguirem informant d’això en el proper El 
Masnou Viu.

Comissió d’investigació sobre Recur-
sos Humans

A proposta del PSC, el Ple va aprovar la 
creació d’una Comissió Especial sobre 
el Departament de Recursos Humans. 
Els darrers anys, una sospita creixent 
s’ha estès sobre determinades pràcti-
ques que podrien suposar l’anul·lació 

de molts dels processos engegats per 
aquest departament.
La voluntat d’aquesta comissió és allu-
nyar qualsevol ombra de dubte sobre 
la gestió de l’Ajuntament i corregir 
aquelles accions que no hagin estrat 
ajustades a les normes vigents. Aques-
ta comissió neix amb la voluntat de po-
sar llum a la foscor. Foscor que a alguns 
ja els va bé, com a ERC i PP, que incom-
prensiblement es van abstenir.
Precisament, dies enrere, la premsa va 
recollir que la Sindicatura de Comp-
tes denunciava la manca d’informació 
en relació amb els llocs de treball i la 
plantilla d’aquest Ajuntament. També 

sabem que des de l’Oficina Antifrau 
s’estan investigant diversos processos 
engegats per aquest Govern, vinculats 
tots ells a Recursos Humans.

Petició d’empara al Síndic de Greuges
El 22 de febrer passat, vam demanar 
l’empara del Síndic de Greuges pels 
fets que van succeir simultàniament 
i correlativament al Ple municipal del 
25 de gener de 2018 per infraccions 
a les normes en detriment dels drets 
dels electes, com la no atenció de les 
al·legacions, silenci administratiu sen-
se transcórrer el termini, presentació 
d’una proposta nul·la de ple dret i anul-

lació dels vots de 10 regidors al Ple del 
Masnou.
Sabem que el Síndic ja ha demanat ex-
plicacions al Govern. Així doncs, espe-
rarem a conèixer què decideix.

Declaracions masclistes d’un diputat 
d’ERC
Els socialistes vam presentar una decla-
ració institucional que defensarem al Ple 
d’abril contra les declaracions masclistes 
i racistes del diputat d’ERC Josep Lluís 
Salvadó i Tenesa, per exigir-ne la dimis-
sió o destitució i la rectificació pública 
per part d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya dels intents de justificació.
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí digital 
L'actualitat del Masnou a www.masnou.cat

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Fill d’un dels mestres Villà fent el parlament en nom de la família en 
l’acte d’homenatge i col·locació de la placa del carrer dels Mestres Villà, 
l’any 1931. A l’estrada hi ha les autoritats municipals. Fins llavors, el car-
rer s’anomenava carrer de Santa Anna. L’any 1931, amb l’adveniment de 
la República, es canviaren de nom molts carrers. 
El nom del carrer està dedicat als mestres Jaume i Josep Villà i Serra, 
creadors l’any 1860 de l’Escola de Nàutica del Masnou, que es trobava 
al mateix carrer.

Donació: Rosa Pagès Arenas. Autor: Manuel Sendra
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons l’Abans, fotografia 18386.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 10
#ElMasnou ret homenatge a la República amb dues 
#exposicions 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 7 
Avís: La #Caminada dels Tres Pobles canvia de data i 
tindrà lloc el 22 d’abril #Alella #Teià #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 7
L’OMIC informa sobre el nou bo social elèctric #elMas-
nou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 6
El pas soterrat del carrer del Brasil romandrà tancat 
amb motiu de les #obres de millora de l’accessibilitat 
#elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 28
Informació relativa al procés de #preinscripció als cen-
tres #escolars #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 28
Signat el conveni de col·laboració amb Ricky Rubio 
Foundation 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 26
Obertes les #preinscripcions al #Fakaló #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 26
Últim dia per sol·licitar les #subvencions municipals per 
a #entitats #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 24
#Apagada per L’Hora del Planeta #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 23
Obert el termini per presentar #sol·licituds per cobrir els 
espais #vacants al #mercatsetmanal de #elMasnou
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AGENDA. Del 18 d’abril al 16 de maig de 2018

ABRIL
Dimecres 18 
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Cantarelles: taller 
d’estimulació sensorial amb 
música per a nadons

Sessió d'estimulació sonora i 
musical per a nadons. A càrrec 
de la Companyia Patawa. Cal 
inscripció prèvia a la Biblioteca 
(tel. 93 557 18 88, b.masnou.jc@
diba.cat).
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

19 h
Lloc: Escolàpies El Masnou

Xerrada: “Bullying o 
assetjament escolar” 

A càrrec de Josep Brao, psicòleg 
infantil.
Ho organitza: AMPA Escolàpies 
El Masnou

Divendres 20 
18 h
Lloc: Museu Municipal de Nàuti-
ca del Masnou

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 l’Escola Oficial d’Idio-
mes de Badalona.
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)

19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Presentació del llibre La 
negación de la luz, de J. A. 
Masoliver

Amb la presència de l’autor. La 
presentació serà a càrrec de 
l’alcalde, Jaume Oliveras.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou i Biblioteca Joan 
Coromines

Dissabte 21
10 h
Lloc: Els Vienesos 

Mercat d’Intercanvi de 
Primavera

El Mercat d’Intercanvi és una 
eina per reduir i prevenir la 
generació de residus, a més de 
fomentar la solidaritat i crear un 
espai de trobada. El dissabte 21 

d’abril, de 10 a 13.30 h i de 17 a 
20 h, i el diumenge 22 d’abril, de 
10 a 13.30 h. Per a més informa-
ció, contacteu amb les entitats.
Ho organitza: A4Quarts i Banc de 
Temps El Masnou
       
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 
(sala infantil)

L’Hora del Conte: Llibres 
amb biblioteques dins

A càrrec d’Assumpta Mercader. 
Per a famílies amb infants a 
partir de quatre anys. 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines
       
12 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Presentació i lectura del 
conte La llegenda del drac 
Dragui 

Activitat infantil per Sant Jordi.
A càrrec de l’autor, Antoni Ar-
gent Ballús, del projecte literari 
“Cap nen/a sense conte”, de l’As-
sociació Educativa i Formativa 
TBCLASS. L’actriu Eva de Luis 
llegirà el conte.
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i Associació Educativa i 
Formativa TBCLASS

De 18 a 21 h

29a Trobada Country

Lloc: Escola Bressol La Barqueta
Trobada mensual amb cinquanta 
balls aproximadament, per a tots 
els nivells.
Ho organitza: Country Ocata

19.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Foodtrucks & Rock 
A Contra Blues en concert

En aquesta ocasió, es retiraran 
les grades de butaques i hi 
haurà la foodtruck Delicious 
Délice Alella, perquè pugueu 
acompanyar el concert amb una 
beguda.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a 
www.quedat-cat o a taquilla 
una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 22
9 h
Lloc: Sortida des de la plaça de 
Ramón y Cajal

XIII Caminada dels Tres 
Pobles 

Tretzena edició, amb un recor-
regut d’aproximadament 10 
quilòmetres. Promoguda pels 
municipis del Masnou, Alella i 
Teià, per fomentar una nova cul-

tura de trobada entre els vilatans 
i 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 pels volts de les 13 h 
al CAT Cella Vinaria, on totes les 
persones participants gaudiran 
gratuïtament d’esmorzar. Les 
inscripcions són limitades.
Ho organitzen: Ajuntaments del 
Masnou, Alella i Teià

De 10 a 13 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de 
Monteys
Camins de flors: estampació de 
flors i plantes sobre tela.
Formació inclosa dins de la 
temporada estable d’arts visuals 
2018, i amb motiu del Dia de la 
Terra i el Mes de les Flors.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de 
Blancdeguix

11 h
Lloc: Ca n’Humet

Conte teatralitzat: El drac i 
la Rosa 

Activitat infantil per Sant Jordi.
A través de diversos personatges 
presents a la llegenda de sant 
Jordi, es narraran uns fets poc 
coneguts, una versió alternativa 
de la llegenda de sant Jordi i 
el drac.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

11 h
Lloc: Plaça de l’Església, s/n

Itinerari: “El Masnou, terra 
de mar”

Visita guiada gratuïta. Cal ins-
cripció prèvia: Oficina de Turisme 
- Casa de Cultura (tel. 93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat). 
Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou (93 557 18 30, museu.
nautica@elmasnou.cat). També 
es pot fer la inscripció en línia a 
www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

12 h

Estrena del curtmetratge El 
aleteo del colibrí

Lloc: Cinema La Calàndria
Dirigit per Meritxell A. Valls i 
protagonitzat per Adrià Collado, 
Helena Miquel i Igor Szpakowski. 
Es presentarà aquest curtmetrat-
ge, hi haurà un col·loqui amb els 
protagonistes i els membres de 
l’equip tècnic, i concursos amb 
fantàstics premis. 
Venda d’entrades: 
www.eventbrite.es
Ho organitza: El aleteo del 
colibrí

12 h
Lloc: Ca n’Humet

Conte col·lectiu de Sant 
Jordi 

Activitat infantil per Sant Jordi.
Entre tots els assistents es cons-
truirà un conte gegant i podreu 
crear l’auca de la vostra versió de 
la llegenda. L’activitat es portarà 
a terme un cop finalitzat el conte 
teatralitzat El drac i la Rosa. Di-
namitzat per Lleureka Projectes 
Educatius i l’Esqueix.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dilluns 23 
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Exposició del conte 
col·lectiu de Sant Jordi 

Activitat infantil per Sant Jordi.
Exposició del conte gegant ela-
borat al taller del conte col·lectiu 
del diumenge 22 d’abril, creat 
pels infants i famílies que hi ha-
gin participat. L’exposició es pot 
visitar a l’Espai de Trobada en 
horari d’obertura de Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 24
De 9.30 a 14 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa del 
Marquès

Formació: Com posar el 
preus als meus productes i 
serveis

A càrrec d’Eulàlia Balañà.
Cal inscripció prèvia a www.
casadelmarques.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimecres 25 
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Los detectives salvajes, de 
Roberto Bolaño

Tertúlia literària amb Amparo 
Vázquez.
Els exemplars els facilita la 
Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dijous 26 
16.30 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de 
Trobada) 

Tarda Gamer per a joves

Per gaudir dels videojocs i jugar 
a una varietat de consoles dife-
rents (PS4, PS4 Slim, WII, Switch) 
i als següents jocs: Fifa18, NBA 
2k18, Mario Kart, Clash Royale, 
Just Dance, Sing Start Rocket 
League i molts més! Hi haurà 

tornejos i free play! No hi haurà 
videojocs que promoguin la 
violència i es potenciarà el joc en 
equip. No cal inscripció prèvia. 
Per a més informació: sij@
elmasnou.cat / tel. 673 009 852 
(Whatsapp) o joventut@elmas-
nou.cat / tel. 93 557 18 00.
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i Social Lovers

Divendres 27
De 14 a 15.30 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa del 
Marquès

Ofer.cat: taller de formació 
pràctic

Cal inscripció prèvia a casadel-
marques@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dissabte 28 
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent)

Conte musical: El cuento del 
Zar Saltán o el príncipe y la 
princesa cisne

Una adaptació del conte d’Ale-
xandr Puixkin. Amb il·lustracions 
musicals a càrrec dels alumnes 
del Centre d’Estudis Musicals 
Musicamo i l’Estudi de Música 
Arkadion. 
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines, Estudis Musicals 
Musicamo i Arkadion

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: There was a Fiesta! At 
Carnegie Hall

Preu: 10 €. Venda d’entrada a 
www.quedat-cat o a taquilla 
una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 29
18 h

Teatre: El comte Arnau, de 
Teatre de l’Aurora

Un muntatge amb actors, titelles 
i música en directe combinats 
per aconseguir una gran força 
visual que captiva grans i petits. 
Espectacle adaptat per a perso-
nes sordes, amb la participació 
d’Enrich Lluch, intèrpret en llen-
gua de signes catalana i assessor 
en discapacitats sensorials.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou
Preu: 3 €. Venda d’entrades a 
www.quedat-cat o a taquilla 
una hora abans de l’espectacle.

EL MASNOU VIU    ABRIL 2018 29



AGENDA. Del 18 d’abril al 16 de maig de 2018

21 h
Lloc: Petit Cafè

Concert pop-rock amb Félix 
Egea.

Sopar concert. Ho organitza: 
Associació Petit Cafè

MAIG

Dimecres 2 
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

En ruta per Alemanya: 
propostes de viatge

“Descobrim... Alemanya”
A càrrec de Gisa Mohr. Rutes 
imprescindibles per conèixer i 
viatjar per aquest país i el seu 
patrimoni UNESCO. Ho organit-
za: Biblioteca Joan Coromines i 
Associació UNESCO El Masnou

En horari de l’equipament
Lloc: Edifici Centre (primera planta)

Exposició de postals de la 
celebració del 8 de març

Desitjos i reflexions per la igual-
tat dona-home.
Hi han participat alumnes de 6è 
de primària de les escoles Lluís 
Millet, Bergantí, Ferrer i Guàrdia, 
Marinada i Sagrada Família. 
També, alumnes del CFPAM, del 
programa Marmi i persones a 
títol particular.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

En horari de l’equipament
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Exposició: “Goya va caure 
d’un ovni?”

Una hipòtesi d’abducció 
traduïda a la pintura. Fins al 15 
de maig, exposició construïda a 
partir de treballs en tinta xinesa 
i gravats fets pels alumnes de 
Blancdeguix a partir de l’obra 
de Goya, entès com un visionari 
i pioner en molts aspectes que 
han condicionat i influït l’art 
contemporani.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i BlancdeGuix

Dijous 3
8 h
Lloc: Àustria

Sortida de sis dies als Alps i 
la regió dels llacs

Paisatges d’Àustria (Tirol del sud, 
Berchtesgaden, Caríntia i Eslovè-
nia). 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

Divendres 4
18 h
Lloc: Port esportiu

19a Fira Comercial i 
Gastronòmica

Consulteu-ne el programa a 
la pàgina 11 d’aquest butlletí. 
La Fira es podrà visitar fins al 
diumenge 6 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració 
de la Federació del Comerç, la 
Indústria i el Turisme del Masnou

Dissabte 5 
9.45 h
Lloc: El Prat (delta del Llobregat)

Sortida a la Casa Gomis, un 
diàleg entre arquitectura i 
paisatge 

Una de les joies més repre-
sentatives de l’arquitectura 
racionalista a Catalunya, situada 
en ple delta del Llobregat, 
al municipi del Prat, obra de 
l’arquitecte A. Bonet, que havia 
treballat amb els arquitectes Sert 
i Le Corbusier. 
Preu: 34 €
Ho organitza: Associació UNES-
CO El Masnou

11 h
Lloc: Església de Sant Pere

El gran joc de pistes “El 
Masnou, terra de mar”

Un repte amb pistes escampades 
per tota la població, enigmes i 
proves esbojarrades que haureu 
de fer amb un telèfon i un comp-
te d’Instagram.
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (tel. 93 
557 18 34, turisme@elmasnou.
cat). Museu Municipal de Nàuti-
ca del Masnou (tel. 93 557 18 30, 
museu.nautica@elmasnou.cat). 
També es pot fer la inscripció en 
línia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 8 
De 10 a 14 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa del 
Marquès

Formació: gestió bàsica 
fiscal, laboral i mercantil 
que un emprenedor ha de 
conèixer abans d’obrir un 
negoci

A càrrec d’Àngels Galiana. Dues 
sessions (8 i 10 de maig). 
Cal inscripció prèvia a  
www.casadelmarques.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

15.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Bona feina, mestre Fabra!

Classe pràctica i amena per 
conèixer de més a prop la gran 
tasca de modernització del 
català duta a terme per Pompeu 
Fabra. Gratuït, però cal ser alum-
ne de català.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Oficina de Català

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Conferència: “Societats 
extractives i serveis del 
benestar”

Conferència a càrrec de Montser-
rat Tura Camafreita, seguida d’un 
col·loqui obert a la participació 
del públic assistent. Acte per a 
socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

De 19.15 a 20.30 h
Lloc: Els Vienesos 

Taller sobre la llei de 
l’atracció. Què és i com 
funciona?

Els dies: 8, 15, 22 i 29 de maig. 
Taller de quatre sessions sobre 
la llei de transmutació perpètua, 
més coneguda com la llei de 
l’atracció. S’explicarà de forma 
senzilla i comprensible què 
és, per què l’estem fent servir 
sempre, sense saber-ho, i com i 
per què permetem que la nostra 
ment boicotegi els nostres 
desitjos i il·lusions. Per a més 
informació, contacteu amb el 
Banc de Temps (bdtelmasnou@
gmail.com i Whatsapp 673 
714 653)
Ho organitzen: Banc de Temps 
El Masnou i Associació Quatre 
Quarts

Dimecres 9 
De 17 a 19 h
Lloc: Sala polivalent de la llar 
d’infants La Barqueta

Càpsules pediàtriques

Xerrades adreçades a famílies 
amb infants de zero a tres anys.
A càrrec de Sílvia Bernárdez, 
infermera de pediatria del CAP 
del Masnou. Xerrada sobre cures 
a la llar, vacunes, alimentació, 
primers auxilis, etc. Els assistents 
podran exposar els seus dubtes i 
experiències.
Ho organitzen: CAP El Masnou i 
Ajuntament del Masnou

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Contes i tresors per a nadons

A càrrec de la companyia Alma i 
La Mar de Contes.
L’Alma explicarà tres contes 
curts, senzills i divertits per a 
uns infants menuts i eixerits. Ho 
farà acompanyada de música, 
cançons, objectes i titelles. Tots 
plegats podran gaudir de les 
històries següents: En Pesolet, 
L’arbre trist i La Rínxols d’Or. Cal 
inscripció prèvia a la Bilbioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Divendres 11 
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

“Goya va caure d’un ovni?”

Conferència a càrrec de Blanc-
deguix. Una hipòtesi d’abducció 
traduïda a la pintura.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i BlancdeGuix

Dissabte 12 
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 
(sala infantil)

L’Hora del Conte: En Bum i el 
tresor pirata

Adreçat a famílies amb nens i 
nenes entre 4 i 8 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

21 h
Lloc: Petit Cafè

Concert de More

Sopar concert. Ho organitza: 
Associació Petit Cafè

21.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet 

Carnaval

També diumenge 13, a les 19 h.
Preu: 8 €
Ho organitza: GAT El Masnou

Diumenge 13 
10 h
Lloc: Pistes esportives de Pau 
Casals

Festa americana, tribut a la 
ruta 66

Motos, carpes, expocicions, 
concerts de rock, country, tatu-
atges, servei de bar, botifarrada...
Ho organitza: Luz del Alba i 
Associació de Veïns i Veïnes del 
Masnou Alt

11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Visita la Mina d’Aigua del 
Masnou

Cal inscripció prèvia: Oficina de Tu-
risme - Casa de Cultura (tel. 93 557 
18 34, turisme@elmasnou.cat). 

Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou (tel. 93 557 18 30, 
museu.nautica@elmasnou.cat). 
També es pot fer la inscripció en 
línia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dilluns, 14 
18.30 h 
Lloc: Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Los lunes negros

Tertúlia sobre un llibre de 
novel·la negra
Ho organitza: Associació 4Quarts 
(Banc del Temps El Masnou)

Dimarts 15 
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Conferència: “Condició 
humana i acció política de 
Hanna Arendt”

A càrrec de Jordi Casasampera 
Fernández, seguida d’un col·lo-
qui obert a la participació del 
públic asistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 16 
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia i presentació del 
llibre La via alemanya

A càrrec de l›autor, Martí 
Anglada. Dins el cicle “Desco-
brim... Alemanya”. El periodista 
explicarà el seu viatge per les 
terres luteranes de la conca del 
riu Elba. Els exemplars estaran 
disponibles a la Biblioteca. 
Ho organitza: Associació UNES-
CO El Masnou

El dia 9 de maig, a l’OAC es do-
narà cita per a la renovació del 
DNI que es farà el dia 16 del 
mateix mes, a l’edifici de Can 
Malet (entrada pels jardins de 
Can Malet, c. de Tomàs Vives).

Matrícules del Fakaló, del 14 al 
25 de maig.

Sol·licitud d’ajut per a llibres 
de text i material per al curs 
2018-2019, del 2 al 18 de 
maig.
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Altres informacions

Aula d’estudi dinamitzada
Cada dimarts, de 18 a 20 h, Ca n’Humet 
es transforma en un espai d’estudi per a 
alumnes de primària i ESO. S’hi aconse-
llaran tècniques d’estudi i d’organització 
d’agenda.

Espai d’acollida de la llengua 
Cada dimarts, de 18 a 20 h, a Ca n’Hu-
met, tindrà lloc el taller d’aprenentatge 
de la llengua per a aquelles persones 
que viuen a la zona d’Ocata i tenen 
dificultats per desplaçar-se al Centre de 
Formació de Persones Adultes.

Espai per a dones: Aprenem juntes a 
viure millor
Cada tercer dimarts de mes, de 10.30 a 
12.30 h, a l’Espai Casinet. És un grup de 
suport adreçat a dones amb inquietuds 
per afavorir la confiança i l’apodera-
ment de les participants, mitjançant 
lectures i debats en grup.

Calendari de la deixalleria mòbil 
Abriļ 
Del 24 al 29: Pau Casals
Maig
Del 8 al 13: aparcament Amadeu I
Del 22 al 27: Torrent Can Gaio

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. El llibre es deixa en 
préstec. Per a més informació, truqueu 
al 628 62 54 37.

Activitats continuades  
de l’entitat Afibromare 
Aquesta entitat organitza, els dilluns, 
sessions d’estiraments; els dimarts, 
txikung 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’Equipa-
ment Cívic Pau Casals 
Les entitats Luz del Alba i l’Associació 
de Veïns del Masnou Alt organitzen 
sessions de taitxí i txikung, sevillanes, 
sardanes, guitarra, cuina, artesania, cos-
tura 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. 

Activitats continuades  
de l’Associació Petit Cafè
A més de les activitats puntuals que 
trobareu a l’agenda, aquesta associació 
organitza sessions de sopars amb 
cinema musical. Els divendres de febrer 
es dediquen a musicals clàssics i els 
divendres de març, a musicals moderns.

Més informació, al Facebook del Petit 
Cafè o al tel. 93 540 08 66.

Activitats continuades de les entitats 
A4Quarts i Banc de Temps El Masnou 
i el Mercat d’Intercanvi de Primavera 
A més de les activitats que trobareu a 
l’agenda, aquestes entitats organitzen 
diferents sessions d’escriptura creativa, 
estiraments, reeducació postural, 
country i sevillanes. 

Catifa de flors col·laborativa
El diumenge 3 de juny se celebra el dia 
del Corpus i el veïnat del carrer de Sant 
Rafael elabora la catifa de flors per on 
passa la processó. Enguany, comptaran 
amb la col·laboració dels escolars del 
Masnou i les flors de la catifa seran fetes 
per alumnes de les escoles Bergantí, 
Rosa Sensat, Ferrer i Guàrdia, Ocata, 
Lluís Millet, Escolàpies, Sagrada Família 
i llar d’infants Ca la Rita, així com també 
per amics i simpatitzants del carrer. 

Sortida a Andorra per veure el 
Cirque du Soleil
El Casal de Gent Gran Can Malet orga-
nitza una sortida de dos dies a Andorra 
per veure un espectacle del Cirque du 
Soleil. La sortida és prevista el 18 de 
juliol a les 8 h. Informació i reserves: 
Casal de Gent Gran Can Malet (ptge. de 
Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).

SERVEI FARMACÈUTIC DE  
GUÀRDIES DEL MASNOU DIES FESTIUS   Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:  93 555 33 08 - 93 555 04 03

AYMAR*. C/ d’Almeria, 14 - Tel. 93 555 03 81. Horari: Dilluns-divendres 9.15-21 h / Dissabte 9.15-14 h
DOMÍNGUEZ. C/ dels Enamorats, 2 - Tel. 93 540 98 52. Horari: Dilluns-divendres 8-20.30 h / Dissabte 9-13.30 h
RIERA. C/ de Josep Llimona, 22 - Tel. 93 555 08 55. Horari: Dilluns-dissabte 9-20.30 h

FÀBREGAS*. C/ de Navarra, 68 - Tel. 93 555 19 79. Dilluns-divendres, matí 9-13 h, tarda 16.30-20 h / Dissabte 9.30-13 h 
OCATA. Av. del President J. F. Kennedy, 5 - Tel. 93 555 33 08. Dilluns-dissabte, 9-20.30 h
VIAMAR. Pg. de Prat de la Riba, 23 - Tel. 93 555 04 03. Dilluns-divendres, 9-20.30 h / Dissabte 9-14 h

*VACANCES: FÀBREGAS: del 18 de juny a l’1 de juliol i del 20 d’agost al 2 de setembre. AYMAR: del 13 al 19 d’agost. El servei de guàrdia comença a les 9.30 h del dia assenyalat fins a les 9.30 h de l’endemà

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU 2018
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

1  Dl RIERA                         1  Dl DOMÍNGUEZ       
2  Dt FÀBREGAS          1 Dt VIAMAR             2  Dt AYMAR       
3  Dc VIAMAR          2  Dc FÀBREGAS       1  Dc AYMAR    3  Dc OCATA       
4  Dj DOMÍNGUEZ 1  Dj FÀBREGAS 1  Dj OCATA    3  Dj RIERA       2  Dj OCATA    4  Dj RIERA 1 Dj DOMÍNGUEZ    
5  Dv OCATA 2  Dv VIAMAR 2  Dv RIERA    4  Dv DOMÍNGUEZ 1  Dv FÀBREGAS    3  Dv RIERA    5  Dv FÀBREGAS 2  Dv OCATA    
6 Ds OCATA 3 Ds DOMÍNGUEZ 3 Ds FÀBREGAS    5 Ds AYMAR 2 Ds VIAMAR    4 Ds FÀBREGAS 1 Ds DOMÍNGUEZ 6 S VIAMAR 3 Ds RIERA 1 Ds AYMAR 
7  Dg OCATA 4 Dg DOMÍNGUEZ 4 Dg FÀBREGAS 1 Dg RIERA 6 Dg AYMAR 3 Dg VIAMAR 1 Dg RIERA 5 Dg FÀBREGAS 2 Dg DOMÍNGUEZ 7 Dg VIAMAR 4 Dg RIERA 2 Dg AYMAR 
8  Dl FÀBREGAS 5  Dl OCATA 5  Dl DOMÍNGUEZ 2 Dl RIERA 7  Dl FÀBREGAS 4  Dl AYMAR 2  Dl VIAMAR 6  Dl OCATA 3  Dl OCATA 8  Dl AYMAR 5  Dl VIAMAR 3  Dl RIERA 
9  Dt RIERA 6  Dt RIERA 6  Dt AYMAR 3  Dt FÀBREGAS 8  Dt VIAMAR 5  Dt OCATA 3  Dt DOMÍNGUEZ 7  Dt VIAMAR 4  Dt RIERA 9  Dt OCATA 6  Dt DOMÍNGUEZ 4  Dt FÀBREGAS 
10  Dc FÀBREGAS 7  Dc FÀBREGAS 7  Dc OCATA 4  Dc VIAMAR 9  Dc DOMÍNGUEZ 6  Dc RIERA 4  Dc AYMAR 8  Dc DOMÍNGUEZ 5  Dc FÀBREGAS 10  Dc RIERA 7  Dc AYMAR 5  Dc VIAMAR 
11  Dj VIAMAR 8  Dj VIAMAR 8  Dj RIERA 5  Dj DOMÍNGUEZ 10  Dj AYMAR 7  Dj FÀBREGAS 5  Dj OCATA 9  Dj AYMAR 6  Dj VIAMAR 11  Dj FÀBREGAS 8  Dj OCATA 6 Dj VIAMAR 
12  Dv OCATA 9  Dv DOMÍNGUEZ 9  Dv FÀBREGAS 6  Dv AYMAR 11  Dv OCATA 8  Dv VIAMAR 6  Dv RIERA 10  Dv FÀBREGAS 7  Dv DOMÍNGUEZ 12 Dv FÀBREGAS 9  Dv RIERA 7  Dv OCATA 
13 Ds AYMAR 10 Ds AYMAR 10 Ds VIAMAR 7 Ds OCATA 12 Ds RIERA 9 Ds DOMÍNGUEZ 7 Ds FÀBREGAS 11 Ds RIERA 8 Ds AYMAR 13 Ds DOMÍNGUEZ 10 Ds FÀBREGAS 8 Ds OCATA 
14 Dg AYMAR 11 Dg AYMAR 11 Dg VIAMAR 8 Dg OCATA 13 Dg RIERA 10 Dg DOMÍNGUEZ 8 Dg FÀBREGAS 12 Dg RIERA 9 Dg AYMAR 14 Dg DOMÍNGUEZ 11 Dg FÀBREGAS 9 Dg OCATA 
15  Dl VIAMAR 12  Dl RIERA 12  Dl AYMAR 9  Dl VIAMAR 14  Dl OCATA 11  Dl FÀBREGAS 9  Dl DOMÍNGUEZ 13  Dl VIAMAR 10  Dl OCATA 15  Dl OCATA 12  Dl DOMÍNGUEZ 10  Dl FÀBREGAS 
16  Dt DOMÍNGUEZ 13  Dt FÀBREGAS 13  Dt OCATA 10  Dt DOMÍNGUEZ 15  Dt FÀBREGAS 12  Dt RIERA 10  Dt AYMAR 14  Dt FÀBREGAS 11 Dt OCATA 16  Dt RIERA 13  Dt AYMAR 11  Dt VIAMAR
17  Dc AYMAR 14  Dc VIAMAR 14  Dc RIERA 11  Dc AYMAR 16  Dc VIAMAR 13  Dc VIAMAR 11  Dc OCATA 15 Dc FÀBREGAS 12  Dc VIAMAR 17  Dc FÀBREGAS 14  Dc OCATA 12  Dc DOMÍNGUEZ
18  Dj OCATA 15  Dj DOMÍNGUEZ 15  Dj FÀBREGAS 12  Dj OCATA 17  Dj DOMÍNGUEZ 14  Dj OCATA 12  Dj RIERA 16  Dj DOMÍNGUEZ 13  Dj AYMAR 18  Dj VIAMAR 15  Dj RIERA 13  Dj AYMAR
19  Dv RIERA 16  Dv AYMAR 16  Dv VIAMAR 13  Dv RIERA 18  Dv AYMAR 15  Dv DOMÍNGUEZ 13  Dv FÀBREGAS 17  Dv RIERA 14  Dv FÀBREGAS 19  Dv DOMÍNGUEZ 16  Dv FÀBREGAS 14  Dv FÀBREGAS 
20 Ds FÀBREGAS 17 Ds OCATA 17 Ds DOMÍNGUEZ 14 Ds FÀBREGAS 19 Ds OCATA 16 Ds AYMAR 14 Ds VIAMAR 18 Ds OCATA 15 Ds RIERA 20 Ds AYMAR 17 Ds VIAMAR 15 Ds RIERA 
21 Dg FÀBREGAS 18 Dg OCATA 18 Dg DOMÍNGUEZ 15 Dg FÀBREGAS 20 Dg OCATA 17 Dg AYMAR 15 Dg VIAMAR 19 Dg OCATA 16 Dg RIERA 21 Dg AYMAR 18 Dg VIAMAR 16 Dg RIERA 
22  Dl DOMÍNGUEZ 19  Dl FÀBREGAS 19  Dl OCATA 16  Dl DOMÍNGUEZ 21 Dl OCATA 18  Dl RIERA 16  Dl AYMAR 20  Dl DOMÍNGUEZ 17  Dl AYMAR 22  Dl RIERA 19  Dl AYMAR 17  Dl AYMAR 
23  Dt AYMAR 20  Dt VIAMAR 20  Dt RIERA 17  Dt AYMAR 22  Dt DOMÍNGUEZ 19  Dt DOMÍNGUEZ 17  Dt OCATA 21  Dt AYMAR 18  Dt FÀBREGAS 23  Dt FÀBREGAS 20  Dt OCATA 18  Dt OCATA 
24  Dc OCATA 21  Dc DOMÍNGUEZ 21  Dc FÀBREGAS 18  Dc OCATA 23  Dc AYMAR 20  Dc VIAMAR 18  Dc RIERA 22  Dc OCATA 19  Dc VIAMAR 24  Dc VIAMAR 21  Dc RIERA 19  Dc RIERA 
25  Dj RIERA 22  Dj AYMAR 22  Dj VIAMAR 19  Dj RIERA 24  Dj OCATA 21  Dj AYMAR 19  Dj FÀBREGAS 23  Dj RIERA 20  Dj DOMÍNGUEZ 25  Dj DOMÍNGUEZ 22  Dj FÀBREGAS 20  Dj FÀBREGAS 
26  Dv FÀBREGAS 23  Dv OCATA 23  Dv DOMÍNGUEZ 20  Dv FÀBREGAS 25  Dv RIERA 22  Dv DOMÍNGUEZ 20  Dv VIAMAR 24  Dv AYMAR 21  Dv FÀBREGAS 26  Dv AYMAR 23  Dv VIAMAR 21  Dv VIAMAR 
27 Ds VIAMAR 24 Ds RIERA 24 Ds AYMAR 21 Ds VIAMAR 26 Ds FÀBREGAS 23 Ds OCATA 21 Ds DOMÍNGUEZ 25 Ds VIAMAR 22 Ds OCATA 27 Ds OCATA 24 Ds DOMÍNGUEZ 22 Ds DOMÍNGUEZ
28 Dg VIAMAR 25 Dg RIERA 25 Dg AYMAR 22 Dg VIAMAR 27 Dg FÀBREGAS 24 Dg OCATA 22 Dg DOMÍNGUEZ 26 Dg VIAMAR 23 Dg OCATA 28 Dg OCATA 25 Dg DOMÍNGUEZ 23 Dg DOMÍNGUEZ
29  Dl DOMÍNGUEZ 26  Dl VIAMAR 26  Dl FÀBREGAS 23  Dl AYMAR 28  Dl DOMÍNGUEZ 25  Dl RIERA 23  Dl OCATA 27  Dl AYMAR 24  Dl VIAMAR 29  Dl FÀBREGAS 26  Dl OCATA 24  Dl AYMAR 
30  Dt OCATA 27  Dt DOMÍNGUEZ 27  Dt VIAMAR 24  Dt OCATA 29  Dt AYMAR 26  Dt AYMAR 24  Dt AYMAR 28  Dt DOMÍNGUEZ 25  Dt DOMÍNGUEZ 30  Dt VIAMAR 27  Dt RIERA 25 Dt AYMAR 
31  Dc RIERA 28  Dc AYMAR 28  Dc DOMÍNGUEZ 25  Dc RIERA 30  Dc OCATA 27  Dc DOMÍNGUEZ 25  Dc FÀBREGAS 29  Dc RIERA 26  Dc AYMAR 31  Dc DOMÍNGUEZ 28  Dc FÀBREGAS 26 Dc AYMAR 
      29  Dj RIERA 26  Dj FÀBREGAS 31  Dj RIERA 28  Dj VIAMAR 26  Dj VIAMAR 30  Dj OCATA 27  Dj OCATA    29  Dj VIAMAR 27  Dj OCATA 
      30 Dv RIERA 27  Dv VIAMAR    29 Dv VIAMAR 27  Dv DOMÍNGUEZ 31  Dv VIAMAR 28  Dv RIERA    30  Dv DOMÍNGUEZ 28  Dv RIERA
      31 Ds RIERA 28 Ds DOMÍNGUEZ    30 Ds RIERA 28 Ds AYMAR    29 Ds FÀBREGAS       29 Ds FÀBREGAS 
         29 Dg DOMÍNGUEZ       29 Dg AYMAR    30 Dg FÀBREGAS       30 Dg FÀBREGAS 
         30  Dl VIAMAR       30  Dl VIAMAR             31  Dl DOMÍNGUEZ
                  31  Dt DOMÍNGUEZ

JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

DIES FESTIUS   Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:  93 555 33 08 - 93 555 04 03

AYMAR*. C/ d’Almeria, 14 - Tel. 93 555 03 81. Horari: Dilluns-divendres 9.15-21 h / Dissabte 9.15-14 h
DOMÍNGUEZ. C/ dels Enamorats, 2 - Tel. 93 540 98 52. Horari: Dilluns-divendres 8-20.30 h / Dissabte 9-13.30 h
RIERA. C/ de Josep Llimona, 22 - Tel. 93 555 08 55. Horari: Dilluns-dissabte 9-20.30 h

FÀBREGAS*. C/ de Navarra, 68 - Tel. 93 555 19 79. Dilluns-divendres, matí 9-13 h, tarda 16.30-20 h / Dissabte 9.30-13 h 
OCATA. Av. del President J. F. Kennedy, 5 - Tel. 93 555 33 08. Dilluns-dissabte, 9-20.30 h
VIAMAR. Pg. de Prat de la Riba, 23 - Tel. 93 555 04 03. Dilluns-divendres, 9-20.30 h / Dissabte 9-14 h

*VACANCES: FÀBREGAS: del 18 de juny a l’1 de juliol i del 20 d’agost al 2 de setembre. AYMAR: del 13 al 19 d’agost. El servei de guàrdia comença a les 9.30 h del dia assenyalat fins a les 9.30 h de l’endemà

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU 2018
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

1  Dl RIERA                         1  Dl DOMÍNGUEZ       
2  Dt FÀBREGAS          1 Dt VIAMAR             2  Dt AYMAR       
3  Dc VIAMAR          2  Dc FÀBREGAS       1  Dc AYMAR    3  Dc OCATA       
4  Dj DOMÍNGUEZ 1  Dj FÀBREGAS 1  Dj OCATA    3  Dj RIERA       2  Dj OCATA    4  Dj RIERA 1 Dj DOMÍNGUEZ    
5  Dv OCATA 2  Dv VIAMAR 2  Dv RIERA    4  Dv DOMÍNGUEZ 1  Dv FÀBREGAS    3  Dv RIERA    5  Dv FÀBREGAS 2  Dv OCATA    
6 Ds OCATA 3 Ds DOMÍNGUEZ 3 Ds FÀBREGAS    5 Ds AYMAR 2 Ds VIAMAR    4 Ds FÀBREGAS 1 Ds DOMÍNGUEZ 6 S VIAMAR 3 Ds RIERA 1 Ds AYMAR 
7  Dg OCATA 4 Dg DOMÍNGUEZ 4 Dg FÀBREGAS 1 Dg RIERA 6 Dg AYMAR 3 Dg VIAMAR 1 Dg RIERA 5 Dg FÀBREGAS 2 Dg DOMÍNGUEZ 7 Dg VIAMAR 4 Dg RIERA 2 Dg AYMAR 
8  Dl FÀBREGAS 5  Dl OCATA 5  Dl DOMÍNGUEZ 2 Dl RIERA 7  Dl FÀBREGAS 4  Dl AYMAR 2  Dl VIAMAR 6  Dl OCATA 3  Dl OCATA 8  Dl AYMAR 5  Dl VIAMAR 3  Dl RIERA 
9  Dt RIERA 6  Dt RIERA 6  Dt AYMAR 3  Dt FÀBREGAS 8  Dt VIAMAR 5  Dt OCATA 3  Dt DOMÍNGUEZ 7  Dt VIAMAR 4  Dt RIERA 9  Dt OCATA 6  Dt DOMÍNGUEZ 4  Dt FÀBREGAS 
10  Dc FÀBREGAS 7  Dc FÀBREGAS 7  Dc OCATA 4  Dc VIAMAR 9  Dc DOMÍNGUEZ 6  Dc RIERA 4  Dc AYMAR 8  Dc DOMÍNGUEZ 5  Dc FÀBREGAS 10  Dc RIERA 7  Dc AYMAR 5  Dc VIAMAR 
11  Dj VIAMAR 8  Dj VIAMAR 8  Dj RIERA 5  Dj DOMÍNGUEZ 10  Dj AYMAR 7  Dj FÀBREGAS 5  Dj OCATA 9  Dj AYMAR 6  Dj VIAMAR 11  Dj FÀBREGAS 8  Dj OCATA 6 Dj VIAMAR 
12  Dv OCATA 9  Dv DOMÍNGUEZ 9  Dv FÀBREGAS 6  Dv AYMAR 11  Dv OCATA 8  Dv VIAMAR 6  Dv RIERA 10  Dv FÀBREGAS 7  Dv DOMÍNGUEZ 12 Dv FÀBREGAS 9  Dv RIERA 7  Dv OCATA 
13 Ds AYMAR 10 Ds AYMAR 10 Ds VIAMAR 7 Ds OCATA 12 Ds RIERA 9 Ds DOMÍNGUEZ 7 Ds FÀBREGAS 11 Ds RIERA 8 Ds AYMAR 13 Ds DOMÍNGUEZ 10 Ds FÀBREGAS 8 Ds OCATA 
14 Dg AYMAR 11 Dg AYMAR 11 Dg VIAMAR 8 Dg OCATA 13 Dg RIERA 10 Dg DOMÍNGUEZ 8 Dg FÀBREGAS 12 Dg RIERA 9 Dg AYMAR 14 Dg DOMÍNGUEZ 11 Dg FÀBREGAS 9 Dg OCATA 
15  Dl VIAMAR 12  Dl RIERA 12  Dl AYMAR 9  Dl VIAMAR 14  Dl OCATA 11  Dl FÀBREGAS 9  Dl DOMÍNGUEZ 13  Dl VIAMAR 10  Dl OCATA 15  Dl OCATA 12  Dl DOMÍNGUEZ 10  Dl FÀBREGAS 
16  Dt DOMÍNGUEZ 13  Dt FÀBREGAS 13  Dt OCATA 10  Dt DOMÍNGUEZ 15  Dt FÀBREGAS 12  Dt RIERA 10  Dt AYMAR 14  Dt FÀBREGAS 11 Dt OCATA 16  Dt RIERA 13  Dt AYMAR 11  Dt VIAMAR
17  Dc AYMAR 14  Dc VIAMAR 14  Dc RIERA 11  Dc AYMAR 16  Dc VIAMAR 13  Dc VIAMAR 11  Dc OCATA 15 Dc FÀBREGAS 12  Dc VIAMAR 17  Dc FÀBREGAS 14  Dc OCATA 12  Dc DOMÍNGUEZ
18  Dj OCATA 15  Dj DOMÍNGUEZ 15  Dj FÀBREGAS 12  Dj OCATA 17  Dj DOMÍNGUEZ 14  Dj OCATA 12  Dj RIERA 16  Dj DOMÍNGUEZ 13  Dj AYMAR 18  Dj VIAMAR 15  Dj RIERA 13  Dj AYMAR
19  Dv RIERA 16  Dv AYMAR 16  Dv VIAMAR 13  Dv RIERA 18  Dv AYMAR 15  Dv DOMÍNGUEZ 13  Dv FÀBREGAS 17  Dv RIERA 14  Dv FÀBREGAS 19  Dv DOMÍNGUEZ 16  Dv FÀBREGAS 14  Dv FÀBREGAS 
20 Ds FÀBREGAS 17 Ds OCATA 17 Ds DOMÍNGUEZ 14 Ds FÀBREGAS 19 Ds OCATA 16 Ds AYMAR 14 Ds VIAMAR 18 Ds OCATA 15 Ds RIERA 20 Ds AYMAR 17 Ds VIAMAR 15 Ds RIERA 
21 Dg FÀBREGAS 18 Dg OCATA 18 Dg DOMÍNGUEZ 15 Dg FÀBREGAS 20 Dg OCATA 17 Dg AYMAR 15 Dg VIAMAR 19 Dg OCATA 16 Dg RIERA 21 Dg AYMAR 18 Dg VIAMAR 16 Dg RIERA 
22  Dl DOMÍNGUEZ 19  Dl FÀBREGAS 19  Dl OCATA 16  Dl DOMÍNGUEZ 21 Dl OCATA 18  Dl RIERA 16  Dl AYMAR 20  Dl DOMÍNGUEZ 17  Dl AYMAR 22  Dl RIERA 19  Dl AYMAR 17  Dl AYMAR 
23  Dt AYMAR 20  Dt VIAMAR 20  Dt RIERA 17  Dt AYMAR 22  Dt DOMÍNGUEZ 19  Dt DOMÍNGUEZ 17  Dt OCATA 21  Dt AYMAR 18  Dt FÀBREGAS 23  Dt FÀBREGAS 20  Dt OCATA 18  Dt OCATA 
24  Dc OCATA 21  Dc DOMÍNGUEZ 21  Dc FÀBREGAS 18  Dc OCATA 23  Dc AYMAR 20  Dc VIAMAR 18  Dc RIERA 22  Dc OCATA 19  Dc VIAMAR 24  Dc VIAMAR 21  Dc RIERA 19  Dc RIERA 
25  Dj RIERA 22  Dj AYMAR 22  Dj VIAMAR 19  Dj RIERA 24  Dj OCATA 21  Dj AYMAR 19  Dj FÀBREGAS 23  Dj RIERA 20  Dj DOMÍNGUEZ 25  Dj DOMÍNGUEZ 22  Dj FÀBREGAS 20  Dj FÀBREGAS 
26  Dv FÀBREGAS 23  Dv OCATA 23  Dv DOMÍNGUEZ 20  Dv FÀBREGAS 25  Dv RIERA 22  Dv DOMÍNGUEZ 20  Dv VIAMAR 24  Dv AYMAR 21  Dv FÀBREGAS 26  Dv AYMAR 23  Dv VIAMAR 21  Dv VIAMAR 
27 Ds VIAMAR 24 Ds RIERA 24 Ds AYMAR 21 Ds VIAMAR 26 Ds FÀBREGAS 23 Ds OCATA 21 Ds DOMÍNGUEZ 25 Ds VIAMAR 22 Ds OCATA 27 Ds OCATA 24 Ds DOMÍNGUEZ 22 Ds DOMÍNGUEZ
28 Dg VIAMAR 25 Dg RIERA 25 Dg AYMAR 22 Dg VIAMAR 27 Dg FÀBREGAS 24 Dg OCATA 22 Dg DOMÍNGUEZ 26 Dg VIAMAR 23 Dg OCATA 28 Dg OCATA 25 Dg DOMÍNGUEZ 23 Dg DOMÍNGUEZ
29  Dl DOMÍNGUEZ 26  Dl VIAMAR 26  Dl FÀBREGAS 23  Dl AYMAR 28  Dl DOMÍNGUEZ 25  Dl RIERA 23  Dl OCATA 27  Dl AYMAR 24  Dl VIAMAR 29  Dl FÀBREGAS 26  Dl OCATA 24  Dl AYMAR 
30  Dt OCATA 27  Dt DOMÍNGUEZ 27  Dt VIAMAR 24  Dt OCATA 29  Dt AYMAR 26  Dt AYMAR 24  Dt AYMAR 28  Dt DOMÍNGUEZ 25  Dt DOMÍNGUEZ 30  Dt VIAMAR 27  Dt RIERA 25 Dt AYMAR 
31  Dc RIERA 28  Dc AYMAR 28  Dc DOMÍNGUEZ 25  Dc RIERA 30  Dc OCATA 27  Dc DOMÍNGUEZ 25  Dc FÀBREGAS 29  Dc RIERA 26  Dc AYMAR 31  Dc DOMÍNGUEZ 28  Dc FÀBREGAS 26 Dc AYMAR 
      29  Dj RIERA 26  Dj FÀBREGAS 31  Dj RIERA 28  Dj VIAMAR 26  Dj VIAMAR 30  Dj OCATA 27  Dj OCATA    29  Dj VIAMAR 27  Dj OCATA 
      30 Dv RIERA 27  Dv VIAMAR    29 Dv VIAMAR 27  Dv DOMÍNGUEZ 31  Dv VIAMAR 28  Dv RIERA    30  Dv DOMÍNGUEZ 28  Dv RIERA
      31 Ds RIERA 28 Ds DOMÍNGUEZ    30 Ds RIERA 28 Ds AYMAR    29 Ds FÀBREGAS       29 Ds FÀBREGAS 
         29 Dg DOMÍNGUEZ       29 Dg AYMAR    30 Dg FÀBREGAS       30 Dg FÀBREGAS 
         30  Dl VIAMAR       30  Dl VIAMAR             31  Dl DOMÍNGUEZ
                  31  Dt DOMÍNGUEZ

JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

EL MASNOU VIU    ABRIL 2018 31




