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Com sorgeix Kumon?
El professor Toru Kumon el va crear l’any 1954 
com a resposta a la necessitat d’ajudar el seu fill 
amb els estudis.

Com estan estruCturats els programes?
Cadascun dels programes es compon d’una sèrie 
de nivells minuciosament estructurats que abra-
cen un ampli ventall de continguts de matemàti-
ques i lectura, i contribueixen a desenvolupar el 
potencial d’aprenentatge de qualsevol estudiant.

Com s’aprèn amb Kumon?
L’alumne comença pel nivell en què se sent més còmode; és a dir, no solament coneix el 
contingut sinó que el domina. Això és el que a Kumon anomenem “punt de partida fàcil”.
A partir d’aquest moment, l’estudiant avança al seu propi ritme i de forma ordenada 
fins a dominar els continguts més complexos.
Adquireix estratègies que li permeten deduir les respostes correctes, seguint els exem-
ples que apareixen al material i les orientacions del professor, així desenvolupa un 
comportament autodidacte davant l’estudi.

a partir de quina edat es pot Començar?
Kumon és adequat per a alumnes a partir dels 2 anys.

desenvolupa al màxim 
el potencial del teu fill 
Kumon és molt més que una activitat extraescolar de 
la qual ja gaudeixen més d’onze milions d’alumnes 
a tot el món. està format per dos programes 
d’aprenentatge individualitzat que utilitzen les mate-
màtiques i la lectura com a eines per a desenvolupar 
al màxim les capacitats acadèmiques dels estudiants.

gràcies als principis metodològics en què es fona-
menta Kumon, l’alumne desenvolupa autonomia 
en l’aprenentatge, hàbit d’estudi, concentració, 
confiança en si mateix i motivació per aprendre, 
que l’acompanyen durant tota la vida. a més, pot 
començar els programes en qualsevol moment de 
l’any, amb un material personalitzat i adaptat a les 
necessitats de cada estudiant.

Kumon és una de les majors empreses educatives 
del món, amb més de 50 anys d’experiència i pre-
sent a més de 48 països.

Centre Kumon masnou - Centre
C/ Navarra, 43 - El Masnou
Laia Santanach. Tel. 686 070 824

Laia Santanach regenta el nou centre 
Kumon del Masnou

902 190 275
www.kumon.es

Kumon, molt més 
que matemàtiques i lectura

Més d’11.000.000 

d’alumnes a tot el món 

ja l’han provat.

15 dies 
de franc
(fins al 31 d’octubre)

  PUBLIREPoRTATGE
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CARTA DE
L’ALCALDE

Europa llunyana, Europa propera

El procés al llarg d’aquests darrers 65 anys de construcció de la unificació política europea pre-
senta avui més incerteses que mai. Sovint es qüestionen les institucions europees, que no han 
sabut preveure ni donar resposta a esdeveniments de gran profunditat. La història d’Europa ha 
estat fins ara farcida d’èxits, però cal redefinir-la i replantejar-la urgentment. Necessitem deixar 
de ser un projecte per ser una realitat.

L’Europa d’avui és percebuda com una cosa llunyana i poc nítida més enllà de la moneda 
que compartim. Malgrat tot, sense el finançament de la Unió Europea en inversions municipals, 
alguns equipaments –al seu moment Ca n’Humet i, en l’actualitat, el Centre d’Empreses Casa del 
Marquès o el projecte “El Masnou terra de mar”, que vol ser un itinerari per redescobrir el nostre 
patrimoni arquitectònic i cultural– no esdevindrien ara com ara una realitat. Hi podem afegir 
formació i plans ocupacionals, defensa del consumidor, medi ambient i platges, mobilitat...

La societat exigeix canvis en la manera de governar les institucions, i les europees no han 
de ser una excepció. Molt aviat serem convocats de nou per triar democràticament els nostres 
representants al Parlament Europeu i configurar les institucions que emanen d’aquesta cambra 
legislativa. 

Tanmateix, cal un lideratge més potent, que emeti valors comuns i confiança, que sàpiga 
primer recuperar i després assegurar el model social europeu com a valor insígnia de les gene-
racions futures. Cal fer compatible la disciplina econòmica amb l’establiment d’uns nous límits 
en el model de creixement econòmic i financer. I cal garantir l’encaix en els valors democràtics 
i humans de persones i territoris, com en el cas de Catalunya.

En definitiva, l’Europa de demà ha de tenir una nova dimensió més social, ideològica, po-
lítica i equilibrada. Es tracta d’una necessitat que va més enllà de l’estricta definició d’Europa. 
El debat és servit i desitjo que tots i totes hi puguem participar.

Pere Parés 
Alcalde
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  REBUIG   

La nova Llei ha 
estat rebut-
jada per les 
federacions 
municipalistes

  COMPETÈNCIES   

Els ajunta-
ments per-
drien moltes 
atribucions en 
ensenyament i 
serveis socials

  DIFICULTATS   

La nova norma-
tiva presenta 
moltes dificul-
tats per a la 
seva aplicabi-
litat

la llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local canvia notablement 
les funcions de l’ajuntament
El consistori va aprovar una proposta contra aquesta normativa al Ple del mes de febrer

a La Llei de racionalització 
i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local, aprovada 
el 27 de desembre pel 

Parlament estatal, ha esdevin-
gut un punt de conflicte entre el 
Govern central i els ajuntaments 
catalans, ja des del moment en 
què es trobava en fase d’estudi i 
quan encara era un avantprojecte 
de Llei. L’argument principal de les 
corporacions locals és que aquesta 
normativa canvia i els suprimeix 
notablement les competències, 
fet que repercuteix directament 
en el volum dels serveis públics 
locals que es presten i en l’atenció 
pública diària que es dóna a la 
ciutadania per al compliment dels 
seus drets i la satisfacció de les 
seves necessitats, que es veurien 
reduïts dràsticament per aquesta 
modificació i, per tant, acabaria 
comportant un greu perjudici als 
veïns dels municipis.

La Comissió Permanent del 
Consell de Governs Locals de Cata-
lunya s’hi ha posicionat en contra 
des del començament i el Govern 
de la Generalitat, al gener, va sol-
licitar al Consell de Garanties Esta-
tutàries que emetés un dictamen 
sobre la conformitat de la Llei amb 
la Constitució espanyola i l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. 

El dictamen esmentat conclou 
que la major part del contingut 
de la reforma vulnera les com-
petències de la Generalitat en 
matèria de règim local i el principi 
d’autonomia local, i contradiu el 
contingut de la Constitució espa-
nyola i de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, així com de la Carta 
europea per l’autonomia local. 
Consegüentment, la Generalitat ja 
ha iniciat els tràmits per presentar 
una qüestió d’inconstitucionalitat i 
els municipis –entre els quals hi ha 

el Masnou–, un conflicte en defen-
sa de l’autonomia local davant del 
Tribunal Constitucional.

En aquest sentit, l’Ajuntament 
del Masnou va aprovar una pro-
posta al Ple del mes de febrer, que 
va ser acceptada amb els vots a 
favor de tots els grups municipals 
excepte el PP i la regidora no ads-
crita, per adherir-se al conflicte en 
defensa de l’autonomia local que 
presentaran la major part dels mu-
nicipis catalans. En resum, el rebuig 
per la nova Llei ha estat pràctica-
ment unànime entre les entitats 
municipalistes i la Generalitat.

Pèrdua de competències
Sota l’argument de la reducció de 
despeses, la Llei suprimeix entre 
les competències de les corporaci-
ons locals una bona part de les que 
s’ocupen de l’educació i els serveis 
socials, que han de ser assumides 
per les comunitats autònomes. 
També se suprimeixen les matèries 
d’atenció primària de la salut, es-
corxadors, defensa d’usuaris i con-
sumidors, i la conservació de ca-
mins i vies rurals. En el cas concret 
del Masnou, serveis com l’Oficina 
Municipal de Consum (OMIC) po-
dria desaparèixer, l’ensenyament 
estaria molt més centralitzat i no 
hi hauria una prestació directa en 
serveis socials, ja que també serien 
competència de la Generalitat. 
Moltes de les previsions estan pen-
dents de desenvolupament legal 
estatal i autonòmic.

Una de les modificacions des-
tacables de la Llei és el paper que 
defineix per als interventors i secre-
taris generals de caràcter estatal. 
Es recentralitzen aquests cossos 
lligant-ne la dependència directa-
ment a l’Administració de l’Estat. La 
Generalitat deixarà d’intervenir en la 
seva selecció, formació i habilitació.

Cost dels serveis oferts
D’aquesta manera, les competèn-
cies que fins ara tenien en gran 
mesura les corporacions locals es 
divideixen en tres grups: pròpies, 
delegades i les diferents a les 
pròpies i a les delegades –cone-
gudes, tradicionalment, com a 
impròpies. Més enllà d’aquesta 
triple classificació, com a mesu-
ra de transparència, s’estableix 
l’obligació de determinar el cost 
efectiu dels serveis que presten 
les entitats locals, que han de ser 
publicats, si bé, una vegada més, 
queda pendent de desenvolupa-
ment normatiu l’establiment dels 
criteris del cost efectiu, que s’ha 
d’efectuar per Ordre del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques.

Igualment, per controlar la des-
pesa, la Llei limita les retribucions 
dels membres del consistori. Així, 
per als municipis d’entre 20.001 i 
50.000 habitants, el màxim total 
de retribució que pot percebre 
un alcalde seria de 55.000 euros 
anuals.  

L

ACTUALITAT

Jaume oliveras 
Tinent d’alcalde primer 

Al Masnou, mantindrem els ser-
veis públics locals perquè hi ha 
estabilitat financera. Aquesta Llei 
busca recentralitzar i obrir les 
portes a la privatització de serveis 
públics. És absurda i de dubtosa 
aplicabilitat. No és una llei de rè-
gim local i busca el debilitament 
de la Generalitat.



EL MASNOU VIU    ABRIL 2014 5

Prat de la Riba, 1 - 08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00 - Fax 93 557 17 01

ORDRE DE DOMICILIACIÓ

Comproveu quan heu de pagar els vostres tributs amb el

i guanyeu comoditat domiciliant els pagaments!

Calendari fiscal 2014

CALENDARI FISCAL. EXERCICI 2014

Els percentatges indiquen els fraccionaments en concepte d'EXUR
i EXIN (2 fraccionaments) i d’IBI (4 fraccionaments).

En el cas dels domiciliats, s’indica la data en què es produirà el
càrrec al compte corrent de la persona contribuent.

En el cas dels no-domiciliats, s’indica el període de cobrament voluntari
durant el qual les persones contribuents podran efectuar el pagament.

IVTM (domiciliats)
IVTM (no domiciliats)
EXUR (domiciliats 50%)
EXUR (domiciliats 50%)
EXUR (no domiciliats)
EXIN (domiciliats 50%)
EXIN (domiciliats 50%)
EXIN (no domiciliats)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (no domiciliats)
Cementiri (domiciliats)
Cementiri (no domiciliats)
IAE (domiciliats)
IAE (no domiciliats)

IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica (delegat a l’ORGT)
EXUR: Exaccions municipals d’urbana refoses (taxes de recollida d’escombraries i d’entrada de vehicles)
EXIN: Exaccions industrials refoses (taxes de recollida d’escombraries i d’ocupació de via pública)
IBI: Impost sobre béns immobles (urbans, rústics i característiques especials)
Cementiri: Taxa de cementiri municipal
IAE: Impost sobre activitats econòmiques (delegat a l’ORGT)

DiaConcepte
Mes Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Setembre Octubre Novembre

314313 7 4 2 3 3 4

1r

2n

1r

2n

3r

4t

del 2 d’abril al 4 de juny

de l’11 de març al 13 de maig

del 5 de maig al 7 de juliol

del 5 de maig al 7 de juliol

del 5 de setembre al 5 de novembre

11 7 7

del 3 de febrer al 3 d’abril

5

1r

2n

2 5 3
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Pagament fraccionat de l’IBI
Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la do-
miciliació bancària.
Per a qui ja compleixi aquest requisit de domiciliació, 
es procedirà automàticament al càrrec fraccionat de 
l’IBI en quatre fraccions del 25% cadascuna, en les 
dates següents: 7 de maig, 2 de juliol, 3 de setembre i 
4 de novembre de 2014. Qui no tingui la domiciliació i 
vulgui acollir-se al pagament fraccionat de l’impost de 
béns immobles urbans i rústics obligatòriament ha de 
sol·licitar la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emple-
nar la butlleta adjunta i trametre-la a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana abans del dia 28 d’abril de 2014.

Pagament fraccionat de les exaccions 
municipals d’urbana i industrials
Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la do-
miciliació bancària.
Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliació, es 
procedirà automàticament al càrrec fraccionat de les 
exaccions municipals d’urbana i industrials en dues 
quotes, en les dates següents: 4 d’abril de 2014 i 3 
d’octubre de 2014.
Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al paga-
ment fraccionat de les exaccions municipals d’urbana i 
industrials obligatòriament ha de sol·licitar la domicilia-
ció bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta 
i trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del 
dia 26 de març de 2014.
Si no s’opta per la domiciliació bancària, no hi ha cap 
possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, com 
tampoc les exaccions municipals d’urbana i industri-
als, el pagament dels quals només es podrà fer en les 
dates especificades al calendari fiscal.

Domiciliació bancària de la resta de tributs
Es pot sol·licitar la domiciliació bancària de la resta de 
tributs abans de la data d’inici del cobrament en perí-
ode voluntari perquè tingui efecte en el mateix exercici 
de 2014.

Informació per a les persones sense 
domiciliació bancària
En cada període rebreu un tríptic que us permetrà efec-
tuar el pagament de tributs en qualsevol de les entitats 
col·laboradores. La no-recepció del tríptic no exclou 
el pagament del tribut. En aquells tributs gestionats 
directament per l’Ajuntament, si no el rebeu abans del 
termini, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de Cai-
xaBank (“La Caixa”) i us en lliuraran un duplicat per tal 
que pugueu fer el pagament.

Exposició pública
El termini d’exposició pública dels padrons als quals fa 
referència aquest calendari és d’un mes a comptar des 
de quinze dies naturals abans de l’inici dels períodes 
de cobrament respectius indicats.

Observacions
Els ciutadans i ciutadanes han de comunicar a l’Ad-
ministració municipal qualsevol canvi dels seus béns 
sotmesos a tributació, ja sigui l’adquisició d’un bé im-
moble o el canvi del domicili fiscal.

Molt important
Una vegada transcorregut el termini assenyalat en 
aquest calendari per a cada tribut, els deutes pendents 
de pagament s’hauran d’exigir per la via de constre-
nyiment, tal com determina el Reglament general de 

recaptació, que comporta un increment de la quota 
amb recàrrecs, costes i els interessos corresponents.
Per al vostre interès, és important que us cenyiu als 
terminis fixats.

Per a més informació
Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu 
adreçar-vos al telèfon de Recaptació (93 557 17 48), 
a l’adreça de correu electrònic (recaptacio@elmasnou.
cat) o a la pàgina web (www.elmasnou.cat).

Delegació ORGT
L’Ajuntament del Masnou té delegat en l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) 
els tràmits següents:
1. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre ve-
hicles de tracció mecànica (IVTM).
2. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre ac-
tivitats econòmiques (IAE).
3. Recaptació executiva de tots els tributs i altres in-
gressos de dret públic local.
4. Gestió i recaptació de les multes de trànsit.
Per informar, solucionar dubtes i fer gestions i tràmits 
relacionats amb aquests tributs, hi ha un punt de gestió 
de l’ORGT ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del 
Masnou (Roger de Flor, 23). L’horari d’atenció presenci-
al és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i els dijous 
també de 17 a 19 h. 
Així mateix, també es pot obtenir informació i fer trà-
mits al Centre d’Informació Tributària, mitjançant els 
telèfons 932 029 801 i 902 123 623, de 8.15 a 17.45 h 
(divendres fins a les 14.45 h) i també a la seu electrò-
nica de l’ORGT, http://orgt.diba.cat (disponible les 24 
hores del dia).
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A la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament del dijous 20 de 
març de 2014 es van aprovar els 
punts següents:

Comunitat i Persones
Convalidació de l’acord d’aprova-
ció de la moció presentada al Ple 
de l’Ajuntament el 20 de febrer 
de 2014 pel Grup Municipal d’ICV-
EUiA-EPM en defensa de les políti-
ques d’igualtat local. Es va convali-
dar l’acord amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 10 
vots), d’ICV-EUiA (3 vots), del PSC (4 

vots), del GIM (1 vot) i de la regidora 
no adscrita; i l’abstenció, del PP (2 
vots).

Urbanisme i Habitatge
Aprovació definitiva del projecte 
d’obres de restitució de la finca re-
gistral 1151, redactat pels serveis 
tècnics municipals, en execució 
de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 
5 de Barcelona. Aprovat amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(CiU i ERC-AM, 10 vots), d’ICV-EUiA 
(3 vots), del PSC (4 vots), del GIM (1 

vot) i de la regidora no adscrita; i 
l’abstenció, del PP (2 vots).

Hisenda
Es va donar compte del Decret de 
la liquidació del pressupost 2013.
Expedient de modificació del pres-
supost 4/2014, per crèdit extraor-
dinari. Aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 
10 vots), d’ICV-EUiA (3 vots), del 
PSC (4 vots), del GIM (1 vot) i de la 
regidora no adscrita; i l’abstenció, 
del PP (2 vots).
Adhesió al sistema d’adquisició 

centralitzada del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local. Apro-
vat per unanimitat.

Punt d’urgència
Canvi de sessions dels plens ordina-
ris dels mesos d’abril i maig. Apro-
vat amb els vots a favor de l’Equip 
de Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots), 
d’ICV-EUiA (3 vots), del PSC (4 vots) 
i del GIM (1 vot); l’abstenció, del PP 
(2 vots), i el vot en contra de la regi-
dora no adscrita. La sessió del mes 
d’abril serà el dia 24 i, la del mes de 
maig, tindrà lloc el dia 22.

CELEBRAT EL PLE ORDINARI DEL MES DE MARç

6

InsTITUCIonAL

la terra del 
masnou ja fa 
arrelar el roure 
del Tricentenari 
El Roure del Tricentenari es va plantar, el 2 de març, 
al costat del monestir de Santa Cecília, a Montser-
rat, i amb la terra d’arreu de Catalunya que els di-
ferents municipis havien fet arribar a l’organització 
dels actes de commemoració del Tricentenari. El 
conseller de la Presidència de la Generalitat, Fran-
cesc Homs, va presidir l’acte. El Roure vol ser una 
mostra de la fortalesa de Catalunya. El Masnou va 
enviar als organitzadors d’aquest acte simbòlic un 
saquet de terra extreta de la Casa Benèfica.
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Autoritats municipals i de la Casa Benèfica omplen 
el saquet de terra que es va enviar a Montserrat. 

Dr. Marc Carneado Ferreri

• Odontologia general
• Cirurgia
• Implants
• Ortodòncia per a nens i adults
• Periodòncia
• Odontologia estètica

C/ Jaume I, 73
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 01
www.marccarneado.com

CLÍNICA   DENTAL AROA
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.

Làser díode, mesoteràpia, infiltracions.

C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72
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convocatòria extraordinària 
d’ajuts de l’agència catalana 
de l’Habitatge per pagar 
el lloguer i la hipoteca per 
a persones en atur

Agència Catalana de l’Habi-
tatge ha obert una convoca-
tòria extraordinària per a la 
concessió d’ajuts d’urgència 

especial per al pagament del lloguer 
o de la hipoteca per a persones que 
es troben en una situació d’atur de 
llarga durada (ha de fer, com a mí-
nim, 12 mesos que estan en aquesta 
situació). Els ajuts es poden demanar 
fins al 30 de setembre del 2014. En 
conjunt, l’organisme de la Generalitat 
hi destinarà 7 milions d’euros. L’ob-
jectiu principal de la convocatòria 
és contribuir a pal·liar les situacions 
d’emergència social i el risc d’exclusió 

en què es troben les famílies un dels 
membres de les quals, com a mínim, 
es troba a l’atur. La prestació serà 
d’una quantia màxima de 180 euros 
i es donarà per un període màxim de 
12 mesos. Entre les condicions per 
accedir-hi, les persones que ho sol-
licitin han de tenir una quota màxi-
ma de 600 euros en el cas del lloguer 
i de 900 euros per a les hipoteques. 

La documentació, les sol·licituds 
i més informació es troben a la pà-
gina web de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge. També es pot contactar 
amb l’Oficina Local d’Habitatge del 
Masnou.  

L’
Qui demani l’ajut ha de tenir una quota màxima de 600 euros de lloguer o 900 d’hipoteca.

L’alcalde i altres autoritats homenatgen aquesta formació.

JA ES PODEN PRESENTAR 
FACTURES ELECTRÒNIqUES 
A L’AJUNTAMENT A TRAVéS 
DE LA SEU ELECTRÒNICA

a seu electrònica de l’Ajuntament (www.seu.cat/
elmasnou) posa a disposició dels seus proveïdors el 
sistema de recepció de factures electròniques amb 

el servei de l’e-Fact, que els possibilita la presentació de 
la factura en format electrònic. Des de la pàgina principal 
de la seu, es pot accedir al mòdul des d’on s’ha de trami-
tar, i s’hi ofereixen els recursos i l’orientació necessaris per 
generar-la i enviar-la, i fins i tot es pot fer el seguiment 
de la tramitació interna de la factura electrònica que en 
fa el departament corresponent. Amb aquest servei, les 
empreses i els emprenedors que han de facturar algun 
servei o subministrament a l’Ajuntament ho poden fer 
de manera més àgil, reduint el temps de tramitació de la 
factura i estalviant despeses en la gestió.   

L

l’equip de tir de la Policia 
local celebra el quinzè 
aniversari

L’equip de tir de la Policia Local celebra aquest 2014 el 
quinzè aniversari de la seva creació. Per aquest motiu, 
aquesta formació esportiva va rebre un homenatge 
de l’alcalde, Pere Parés, i altres regidors del consisto-
ri, com ara el regidor de Seguretat Ciutadana, Àngel 
Lugo. L’acte de reconeixement es va dur a terme el 27 
de març a la sala de plens de l’Ajuntament. Els agents 
que formen part de l’equip –Carlos González, Pere J. 
Martínez, Cristian Jiménez i Xavier Díaz– van rebre la 
felicitació dels edils, de companys, familiars i altres 
autoritats policials. Durant l’acte, es va recordar la tra-
jectòria de l’equip i els seus èxits esportius. També 
es va voler recordar l’antic membre de la formació, 
Gregorio Pastor, agent de la Policia Local.  

•	 Del	14	al	25	d’abril	de	2014,	entrega	de	tiquets	per	a	la	festa	de	la	Gent	Gran.	
•	 Del	28	d’abril	al	8	de	maig	de	2014,	preinscripcions	per	al	Fakaló.	
•	 Del	5	al	16	de	maig	(ambdós	inclosos),	preinscripcions	a	les	escoles	bressol	municipals.

El	dia	29	d’abril,	a	l’OAC,	es	donaran	cites	per	a	la	renovació	del	DNI,	
que	es	farà	els	dies	8	i	9	de	maig	al	local	de	l’ONCE	(Barcelona,	5).

oAC CAMPANyES EN MARxA A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ CIUTADANA  

DnI:
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el centre d’empreses casa del marquès, 
cada vegada més a prop de la realitat

l Centre d’Empreses Casa del 
Marquès, l’equipament mu-
nicipal que persegueix pro-
moure el desenvolupament 

econòmic del nostre territori a través 
del suport i el foment de la iniciativa 
emprenedora i empresarial, ha fet un 
pas més per a la seva posada en fun-
cionament: ja s’han aprovat els preus 
públics dels espais que es podran 
llogar al Centre. 

Pel que fa als serveis d’allotja-
ment, es divideixen en tres moda-
litats: la de despatxos, la d’espai 
coworking i la de domiciliació. La 
primera ofereix divuit despatxos 
de dimensions entre 8 i 19 m2. La 
seva cessió pot ser en modalitat de 
centre de negocis (nou despatxos 
ubicats a la primera planta) o de vi-
ver (el mateix nombre de despatxos 
però ubicats a la segona planta), i 
s’hi allotjaran empreses de consti-
tució recent que podran tenir dret 
a determinades bonificacions en el 
preu de la cessió. La segona ofereix 
sis llocs de coworking (espai com-
partit amb altres empreses), tam-

bé per a empreses de constitució 
recent. I, la tercera, la domiciliació, 
és un servei adreçat a empreses no 
allotjades per fixar al Centre el seu 
domicili social, rebre-hi la correspon-
dència, i utilitzar-ne els espais co-
muns i compartits. Tota la informació 
relacionada amb la cessió, els requi-
sits per accedir als serveis d’allotja-

ment així com les tarifes que s’apli-
quen en cada cas es pot consultar al 
portal www.casadelmarques.cat.

El Centre, que ha estat finançat 
amb fons FEDER Catalunya, eix 1, 
2007-2013, neix amb una clara vo-
cació de servei supramunicipal per 
tal d’intensificar l’oferta actual de 
serveis de suport a les empreses i 
als emprenedors i complementar-la 
amb l’oferta d’espais i la possibilitat 
d’allotjament empresarial. A més, 
oferirà assessorament per a la creació 
i la consolidació d’empreses; forma-
ció sobre temes relacionats amb la 
gestió empresarial; organització d’es-
deveniments dinamitzadors del teixit 
productiu; cessió de sales de reunió 
i aules de formació, i altres serveis 
en línia a través del portal web de la 
Casa del Marquès.

Abans de l’obertura, és previst 
que s’hi faci una jornada de portes 
obertes el divendres 4 d’abril, de 12 a 
14 h, per a les persones interessades 
a allotjar-s’hi i, més endavant, se’n 
farà una altra d’oberta a la població 
en general.  

E
S’hi farà una jornada de portes obertes el 4 d’abril per a les persones interessades
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  DESENVOLUPAMENT

El Centre vol 
treballar pel 
desenvolupa-
ment del teixit 
empresarial 

Després de la gran acollida que l’any passat va tenir la Fira Comercial i Gas-
tronòmica al port esportiu, el cap de setmana del dissabte 17 i el diumenge 
18 de maig, enguany es repeteix i se’n consolida la ubicació. Davant de la 
plaça d’Europa, s’hi instal·larà aquesta Fira, que tindrà una part comercial 
i una altra de gastronòmica, i hi assistiran els comerços de proximitat i els 
restauradors del municipi, tant del poble com del port.

En aquesta quinzena edició de la Fira, organitzada des de la Federació 
del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament del Masnou i Promociones Portuarias, s’hi poden trobar cara-
mels, embotits, coques, formatge, olives, xurros, creps, garapinyades, mine-
rals, essències, sabons, cuir, joguines de fusta, artesania de fusta, bosses i 
moneders, vestuari i complements, bijuteria artesanal… i moltes altres co-
ses. A més, hi haurà un bon nombre d’activitats i ben variades per a tothom. 
Per a més informació, consulteu la pàgina web www.comercmasnou.cat.  

PRoMoCIÓ EConÒMICA

FIRA COMERCIAL I GASTRONÒMICA AMB VISTES AL MAR
El 17 i 18 de maig, s’hi duran a terme tasts, mostres, i activitats culturals i recreatives
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conseqüències de l’ús 
indegut del clavegueram

arrerament, al clavegueram 
del Masnou s’han detectat 
diversos punts amb uns 

embussos importants que dificulten 
la circulació de les aigües residuals, 
amb les conseqüències que això té, 
que bàsicament són sobreeiximents 
i males olors. Els elements princi-
pals que formen aquests taps són 
greixos, especialment provinents de 
la cuina, i d’altres que, sorprenent-
ment, es tiren al desguàs, com ara 
draps i bolquers. 
A part dels problemes locals que 
s’han detectat, el Consell Comarcal 
del Maresme ha donat avís que 
l’elevada contaminació per greixos 
presents a les aigües residuals pro-
voquen problemes tant al col·lector 
com a la depuradora. En aquest 
sentit, si es tenen indicis de l’ori-
gen de la contaminació, el Consell 
Comarcal efectuarà les inspeccions 
necessàries, normalment a través de 
l’arqueta de registre que té cada co-
merç, indústria restaurant o bar i, en 
cas necessari, incoarà els expedients 
sancionadors pertinents.
Es recorda, tant a particulars com a 
establiments, que es poden fer ser-
vir els serveis de la deixalleria man-
comunada d’Alella, el Masnou i Teià. 

Els restauradors poden contractar 
un transportista autoritzat d’oli ve-
getal. És gratuït i, en algun cas, fins 
i tot paguen per l’oli recollit (es po-
den consultar a l’Agència de Residus 
de Catalunya o a l’Ajuntament). 
El manteniment del clavegueram al 
Masnou el realitza una empresa ex-
terna, que s’ocupa tant del manteni-
ment ordinari com de les actuacions 
puntuals derivades d’obstruccions a 
la xarxa de clavegueram.  

Darrerament s’han detectat al clavegueram del 
Masnou diversos punts amb embussos importants

D

MEDI AMBIEnT

LA GENT GRAN COL·LABORA 
PER UN FUTUR MéS VERD

esprés que els escolars del municipi col·laboressin 
en la plantació d’arbres al futur parc de Vallmora, 
el punt verd més ampli del Masnou, amb prop 

de 50.000 m2, al mes de març el torn va ser per a la gent 
gran. Els usuaris i usuàries dels tres casals de gent gran 
del municipi, Can Malet, Can Mandri i Ocata, van plan-
tar-hi prop d’una seixantena de pins petits (de 15 a 25 
centímetres) el dijous 20 de març al matí. Com ja havien 
fet els escolars, després de plantar l’arbre, cada masnoví 
va deixar-hi una pedra personalitzada al costat per facili-
tar-ne la identificació. L’alcalde, Pere Parés, i els regidors 
de les tres regidories implicades en aquest projecte –No-
emí Condeminas, de Gent Gran; Eduard Garcia, d’Urba-
nisme, i Jordi Matas, de Medi Ambient– van acompanyar 
els avis en la plantada.   

D

L’Ajuntament recorda que és important no tirar al desguàs greixos provinents de la cuina.

Jordi matas
Regidor de 
Medi Ambient 

Des de l’Ajuntament, es fa una crida 
tant a particulars com a comerciants, 
restauradors i industrials per tal que 
no utilitzin els desguassos com a 
escombraries (no s’hi han de tirar 
draps, bolquers, productes d’higie-
ne íntima, etc.) i no s’hi llencin olis 
ni altres greixos. La conscienciació 
sobre el medi ambient passa pels 
petits detalls de cada dia, per fer 
junts un Masnou més net. 

l’ajuntament recorda 
als propietaris l’obligació 
del manteniment 
de solars i zones verdes
L’Ajuntament recorda a tots els propietaris de 
parcel·les amb zones verdes la seva obligació de 
realitzar-ne la neteja i el manteniment perquè es 
conservin en les condicions legals i adequades per 
a la higiene, la salubritat i la seguretat d’aquests 
espais. És especialment important tenir present 
aquesta responsabilitat en una època de l’any com 
la que s’acosta, en què el bon temps contribueix a la 
proliferació de vegetació descontrolada. En aquest 
sentit, l’Ajuntament recorda que, tal com estableix 
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, si 
s’observa una situació de deixadesa o de negligèn-
cia que obligui l’Ajuntament a fer-ne la neteja, es 
carregaran les despeses ocasionades als propietaris. 

La mateixa Ordenança estableix l’obligatorietat 
dels visitants als parcs i jardins de la vila de respec-
tar-ne l’estat, les plantes i les instal·lacions comple-
mentàries. Ben aviat, l’Ajuntament durà a terme 
diversos treballs per retirar la brossa i la vegetació 
descontrolada dels solars de propietat municipal.
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CoMUnITAT

el sector de les telecomunicacions continua 
ocupant la majoria de les consultes a l’omic
L’Oficina Municipal de Consum atén més de 860 casos durant l’any 2013

es telecomunicacions han 
ocupat la majoria de les con-
sultes ateses a l’Oficina Mu-
nicipal d’Informació de Con-

sum del Masnou (OMIC) durant l’any 
2013. Dels 867 casos atesos –135 (un 
18,44%) més que l’any anterior–, 263 
(un 30,34%) van correspondre a aquest 
sector. La resta de consultes van ser 
sobre habitatge, un 8,07%; subminis-
traments bàsics (aigua, electricitat i 
gas), un 11,42%; productes, un 8,30%; 
altres serveis, un 40,72%, i alienes al 
consum, un 1,15%. Com l’any anterior, 
cal destacar l’alt nombre de casos so-
bre serveis financers, 189 (21,80%), la 
majoria relatius a participacions prefe-
rents i obligacions subordinades.

L’any 2013 es van tancar 292 recla-
macions, 185 de les quals (63,36%) van 
tenir una resolució favorable en tot o 
en part per a la persona consumidora. 
Es van traslladar 45 reclamacions a l’or-
ganisme competent en cada cas (Junta 
Arbitral, Agència Catalana de Consum, 
Defensor del Client, etc.) i el temps 
mitjà de tramitació de les reclamacions 
tancades va ser de 52,30 dies. En el cas 
de les denúncies, va ser de 23 dies.

Pel que fa a les inspeccions de 
consum, se’n van realitzar 54 al llarg 

de l’any; 30 amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i 24 amb personal 
tècnic municipal. Aquestes inspeccions 
permeten informar les empreses de 
l’adequació a la normativa vigent en 
matèria de consum i comprovar que la 
compleixen. A més, l’OMIC també va 
organitzar activitats d’educació i sensi-
bilització de consum.  

L

Recentment apareixien a les portes 
d’edificis del Masnou avisos d’una 
empresa que oferia als veïns el servei 
de revisió de la instal·lació i la caldera 
de gas. Posteriorment, els operaris es 
presentaven als habitatges per rea-
litzar una visita de comprovació de 
la instal·lació i oferien contractar-ne 
el manteniment. En aquell moment, 
cobraven l’import de la contractació, 
aproximadament 100 euros, en efectiu 
o mitjançant targeta de crèdit, ja que 
portaven datàfon.

La problemàtica amb aquests 
serveis es produeix quan l’oferta del 
servei tècnic no es fa correctament, 

ja que actua com si es tractés de l’em-
presa distribuïdora o comercialitzadora 
de gas sense ser-ho; no informa que la 
contractació és voluntària; no fa cor-
rectament la revisió ni proporciona la 
documentació acreditativa (etiqueta, 
certificat), i no indica explícitament la 
possibilitat de desistir-ne en set dies ni 
proporciona la informació ni l’imprès 
per fer-ho.

La persona usuària acaba ado-
nant-se que ha pagat per un servei 
que encara no li han realitzat i se sent 
enganyada per la informació que ha 
rebut de l’operari i per la manera com 
s’ha realitzat la contractació. En aquest 

cas, convé que reclami per demanar la 
rescissió o el desistiment del contracte. 
I també cal, si escau, que denunciï la 
situació produïda.

Com tot, el millor és evitar el con-
flicte i, davant d’una oferta de revisió 
de les instal·lacions, cal consultar la 
companyia o l’OMIC. Actuar de mane-
ra irreflexiva pot comportar ser víctima 
de fraus o, fins i tot, de furts per part de 
persones que es fan passar per operaris 
i no ho són.

el manteniment de les calderes
La normativa exigeix que el propietari 
de les calderes de calefacció en realitzi 

el manteniment cada dos anys per a les 
calderes estanques i cada any per a les 
calderes atmosfèriques. Aquest man-
teniment es pot contractar amb l’em-
presa comercialitzadora (Gas Natural, 
Endesa, Iberdrola, etc.) o a un servei 
tècnic autoritzat.

Els preus són lliures. És aconsella-
ble demanar pressupost i comparar 
preus. L’empresa que realitza el man-
teniment ha de col·locar una etiqueta 
autoadhesiva en un lloc visible en cada 
generador de calor o fred de la instal-
lació i ha d’emplenar-la amb les dades 
corresponents. També ha de lliurar a 
l’usuari el certificat de manteniment.

ferran flo
Regidor de Salut 
Pública i Consum

Juntament amb les reclamacions 
i consultes habituals, durant l’any 
2013 han estat molt importants la 
informació i l’assessorament en ser-
veis bancaris. La problemàtica de les 
participacions preferents i les obliga-
cions subordinades ha exigit esforç 
per analitzar la qüestió i assessorar 
sobre les vies per recuperar la inver-
sió (arbitratge de consum i judicial). El 
treball del servei de consum ha de ser 
constant en l’atenció dels casos habi-
tuals. Però també ha de ser capaç del 
màxim esforç i especialització davant 
de nous conflictes que requereixen 
un tractament acurat i, en ocasions,  
molt ràpid, com va ser el compliment 
dels terminis per a la presentació de 
les sol·licituds d’arbitratge de consum. 
Aquesta ha estat una bona via perquè 
bona part dels afectats recuperessin 
els seus estalvis. Però també hi ha ha-
gut moltes persones a qui les entitats 
no han acceptat l’arbitratge i s’han 
vist obligades a acudir a la via judicial.

comPTe en el momenT de conTracTar serVeis relacionaTs amb el gas

  SOLUCIONS   

El 2013, més 
del 60 % de les 
reclamacions 
van tenir una 
resposta satis-
factòria

  PREFERENTS   

Més del 20% de 
les consultes 
són relatives a 
serveis finan-
cers

A l’oficina Municipal d’Informació de Consum us informaran de temes de consum, i gestionaran i tramitaran les vostres 
reclamacions i denúncies. Es troba al carrer de Roger de Flor, 23. Tel. 93 557 18 00. omic@elmasnou.catomic
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mb la voluntat d’oferir 
un servei més proper a la 
ciutadania que contribu-
eixi a millorar la qualitat 

de vida i la seva seguretat integral, 
dins de la Policia Local s’ha creat la 
Unitat de Proximitat. Formada per 
sis agents, i amb la coordinació i l’as-
sessorament dels tècnics policials, 
aquesta Unitat vol aprofitar intensi-
vament el coneixement de la realitat 
de les diferents zones del municipi i 
la seva capacitat d’interlocució amb 
els diferents col·lectius per prestar 
un servei de proximitat eficient 
per resoldre els problemes que es 
plantegin per a la població en el dia 
a dia. El foment de la prevenció de 
conflictes, de la seguretat integral 
dels vilatans i vilatanes, i del civisme 
i la convivència són els conceptes 
bàsics de l’actuació de la Unitat de 
Proximitat.

En aquest sentit, la tasca que 
desenvoluparà aquesta Unitat és 
la vigilància als carrers, en espais 
públics com parcs i jardins, en zones 
comercials i als voltants de les esco-
les. Igualment, atorgarà una atenció 
especial als punts que la Unitat 
considera “d’atenció especial” (és a 

dir, que presenten conflicte en uns 
moments concrets o bé que, per les 
seves característiques, acostumen a 
ser problemàtics). 

Com a conseqüència de la seva 
presència constant als carrers, amb 
el patrullatge a peu, es potencien les 
relacions amb la comunitat, que es 
completen amb reunions puntuals 
amb entitats i associacions. La Unitat 
també detecta i resol incidències no 

A

la Unitat de Proximitat vol augmentar 
la seguretat, el civisme i la convivència
Sis agents vetllaran per l’atenció quotidiana i, a la vegada, es reforçarà 
la vigilància en situacions puntuals

complexes de caràcter policial; trami-
ta demandes de més complexitat ad-
ministrativa o operativa; ofereix aten-
ció a les demandes de proximitat de 
la sala de comunicacions, i coopera 
en la resolució de conflictes privats, 
quan sigui requerida a fer-ho.

Recentment, s’ha publicat la 
convocatòria del procés de selecció 
d’un agent de policia que és vacant 
a la plantilla del cos. Aquesta plaça 
completarà els sis agents de la Unitat 
de Proximitat de més efectius, amb la 
qual cosa es podrà prestar un servei 
de proximitat més a tots els barris.  

Àngel lugo
Regidor de 
Seguretat Ciutadana

La necessitat de prestar serveis de quali-
tat i encara més pròxims a la ciutadania 
és una assignatura que qualsevol govern 
ha de tenir en el seu full de ruta i jo ho he 
tingut molt present des que vaig accedir 
al càrrec de regidor de Seguretat Ciuta-
dana del Masnou.

  SIS AGENTS   

La nova Unitat 
serà composta 
per sis agents
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Dos agents de la Unitat atenen la consulta d’una ciutadana.
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L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Masnou va rebre una feli-
citació del Departament d’Interior de la Generalitat com a reconeixement 
de la seva tasca meritòria. Els voluntaris van rebre la distinció de mans del 
director general de Protecció Civil, Jordi Aurich, el dissabte 15 de març 
en el decurs de la celebració del Dia del Voluntariat de Protecció Civil de 
Catalunya, duta a terme a Tarragona. A l’acte hi va ser present el conse-
ller d’Interior, Ramon Espadaler, que va voler felicitar tots els voluntaris 
de Catalunya. Els voluntaris masnovins van ser acompanyats durant la 
jornada pel regidor de Seguretat Ciutadana, Àngel Lugo.

PROTECCIÓ CIVIL DEL MASNOU 
REP UNA FELICITACIÓ 
DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR

Els voluntaris del Masnou amb el regidor Àngel Lugo a la celebració de Tarragona. 
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grup de suport adreçat a 
persones cuidadores de familiars 
amb dependència
La iniciativa es repetirà, segons les previsions, l’últim trimestre de l’any

es de l’any 2010, la Regido-
ria de Serveis Socials porta 
a terme, anualment, un 
grup d’ajuda mútua (GAM) 

adreçat a cuidadors no professionals 
de familiars amb dependència. Amb la 
supervisió d’una psicòloga de la Fun-
dació Hospital, els participants troben 
un espai de relació amb altres cuida-
dors, amb els quals poden compartir 
l’experiència diària de la cura d’un 
familiar dependent. L’avaluació feta al 
grup d’aquest darrer any, en què cui-
dadors com en Justo, la Núria, la Maria 
Jesús, l’Anna o la Soledad mostren una 
opinió més que positiva, constata que 
aquesta experiència és una bona inici-
ativa i que enriqueix els participants.

Els grups, d’unes quinze persones, 
realitzen deu sessions quinzenals 
d’una hora i mitja. Aquest any 2014, es 
repetirà l’experiència, segons les pre-
visions de la Regidoria, durant l’últim 
trimestre de l’any. Les persones inte-
ressades a participar-hi poden dema-
nar assistir-hi a la treballadora social, 
per telèfon o personalment a les de-
pendències de Serveis Socials, depar-
tament que farà la valoració de la seva 
situació i dirimirà si poden ser suscep-
tibles de beneficiar-se de l’assistència 

al grup de suport social. Aquesta és 
una activitat sense cap cost d’inscrip-
ció i té el suport d’una subvenció de la 
Diputació de Barcelona.

Donar suport en una tasca difícil
Tenir cura d’una persona gran o en 
situació de dependència és una tasca 
sovint dura i que necessita tot el su-
port que sigui possible. Enfortir la tas-
ca del cuidador afavoreix directament 
la qualitat de vida de la persona cui-
dada. La iniciativa vol oferir un espai 
de participació i de suport per donar 
elements de reflexió, per comentar 

dubtes, dificultats, preocupacions i 
inquietuds. Al grup, es treballen habi-
litats i es donen a conèixer diferents 
recursos per millorar la relació entre 
els familiars.  

D
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Participants a la darrera edició del grup d’ajuda mútua. 

  INSCRIPCIONS    

Les persones 
que vulguin 
participar en 
les properes 
edicions s’han 
de posar en 
contacte amb 
Serveis Socials

noemí 
condeminas
Regidora de Benestar 
Social

“Qui cuida el cuidador?” Aquesta re-
flexió cal fer-la sovint, ja que, malau-
radament, quan una malaltia recau 
en una família, no només afecta qui 
la pateix, sinó tot l’entorn més im-
mediat. Per aquest motiu, des de la 
Regidoria de Benestar Social vam 
apostar fermament per donar su-
port als qui de manera natural han 
assumit el rol de cuidadors i sovint 
pateixen en soledat les dificultats 
del dia a dia amb el malalt. Els grups 
d’ajuda mútua han estat una eina de 
suport emocional molt ben valora-
da per tots els que hi han participat. 
Seguirem treballant en aquesta línia 
per millorar-los i ampliar-ne l’oferta.

3	Tractaments corporals hidratants,
 reductors, reafirmants i regenerants
 LPG / INDIBA / TMT / LIPOFIT

3	Tractaments facials

3	Depilacions

3	Cura de mans i peus, esmalt 
 semipermanent d’ungles

FANNY CENTRE D’ESTÈTICA

C/ Sant Miquel, 50 - El Masnou
Tel. 93 555 23 09
www.fannyestetica.com

Porta aquest anunci i tindràs 
un 10% de descompte 

en tots els serveis durant els 
mesos d’abril i maig
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‘civinet’, la nova ‘app’ 
per promoure el civisme

ivinet és el nom del nou joc 
de civisme que es podrà 
descarregar des de qualse-
vol dispositiu mòbil a partir 

del 22 d’abril. 
Aquesta nova 
app, creada per 
la Regidoria de 
Civisme i Convi-
vència, proposa 
un joc virtual en 
què els adoles-
cents i joves mas-
novins seran els 
protagonistes. 

El joc es planteja com una passe-
jada pel Masnou a través de diverses 
pantalles. En diferents racons del 
municipi, s’hauran de dur a terme 
una sèrie de missions, com ara reci-
clar correctament, netejar la platja o 
els carrers, conèixer la importància 
dels pipicans i el cost d’haver de 
netejar un grafit, entre d’altres. Tot 
això, acompanyat de l’al·licient que 
té qualsevol joc, en què la rapidesa 
i la millor de les marques farà que el 
poble sigui més bonic.  

Aquesta és una nova actuació 
de sensibilització per tal que la ciu-
tadania sigui proactiva en matèria 
de civisme i convivència fruit d’una 
sol·licitud sortida del Consell Muni-
cipal d’Infants del curs 2012-2013, 
en què es va parlar i debatre sobre el 
civisme als espais públics des de la 
visió dels infants. Després de recollir 

totes les propostes portades al Ple 
pels representats dels alumnes de 6è 
de primària de tots els centres edu-
catius del municipi, la Regidoria de 

Civisme i Convi-
vència va apos-
tar per aquesta 
campanya de 
sensibilització 
sorgida a partir 
de totes les re-
flexions de la fei-
na duta a terme 
pels infants.  

C

sílvia folch 
Regidora de
Civisme i Convivència 

Les conclusions del Consell del Infants 
eren contundents: als infants els pre-
ocupa mantenir net el Masnou. Des 
de la Regidoria de Civisme, hem atès 
aquesta inquietud i hem volgut donar 
un tomb a les campanyes de sensibilit-
zació que fins ara s’havien dut a terme. 
Hem aprofitat les eines que les noves 
tecnologies ens proporcionen i, a tra-
vés del joc de l’app Civinet, plantegem 
una sèrie de proves que persegueixen 
posar de relleu una problemàtica, al-
hora que emfatitzem el fet que en 
mans de tots hi ha que millori.

S’hi pot aprendre català, castellà, 
italià, portuguès, anglès i àrab

TALLERS D’INTERCANVI 
LINGüíSTIC A ELS VIENESOS

es del novembre passat, els dijous a la tarda, 
de 18 a 21 h, a Els Vienesos, es duen a terme els 
tallers d’intercanvi lingüístic “Aprenem”. Aquests 

tallers tenen la finalitat que s’hi aprengui a parlar una 
llengua, i funcionen gràcies a l’intercanvi lingüístic i amb 
un pressupost de zero euros. Per participar-hi, no cal fer 
cap prova de nivell, ja que se’n fan d’adaptats als diver-
sos nivells de coneixement de cada llengua. Al Masnou, 
s’hi pot aprendre català, castellà, italià, portuguès, an-
glès i àrab.

“Aprenem” és una agrupació de persones que apre-
nen la llengua que volen i ensenyen la que saben. L’ob-
jectiu és afavorir l’ús social del català alhora que s’apre-
nen altres llengües; a més a més, aprenent i ensenyant, 
es reforça la cohesió i la integració social. També ofereix 
una bona selecció de materials gratuïts per a l’aprenen-
tatge de llengües al blog www.aprenem.blog.cat.

Les persones interessades a preinscriure-s’hi poden 
fer-ho a aprenem.el.masnou@gmail.com. Les admissions 
són per rigorós ordre de preinscripció i en funció de les 
places disponibles.  

D

Selecció de vins, caves, licors, 
cerveses, pizzes artesanes, 
embotits, xocolates, alimentació 
gourmet en general i utensilis.

Informa’t de totes les degustacions, cates i cursos 
al nostre web, o a través de Facebook

Recorda: cada cap de setmana, tastet dels nostres productes

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

Dr. IGNACIO SALA PUIG Núm. col. 2630
Dr. SERGIO FUENTES CANDELAS Núm. col. 4034
Dr. MIQUEL CONTRERAS MARTÍNEZ Núm. col. 2242

Clínica Dental Diagodent
us informa

  Av. Joan XXIII, 110 baixos
08320 El Masnou - Barcelona

www.diagodent.com
Clínica Dental

Tel. 93 540 26 25

Treballem
per a mútues!

que, després de 24 anys de trajectòria al Masnou, 
obrim una nova clínica dental a Premià de Dalt.

Ens trobareu a la plaça de la Fàbrica, 
al costat de l’Ajuntament.

Estarem encantats de poder saludar-vos 
personalment i, alhora, ensenyar-vos 

les nostres instal·lacions.
Esperem de grat la vostra visita.
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Can Ventura
des de 1964

Vedella, xai, pollastre, porc, 
embotits, canelons casolans,
pizzes artesanes, fruits secs

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

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

de 17 a 20 h

50 anys

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

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

C/ d’Itàlia, 50. Parada 21
08320 El Masnou
Tel. 93 540 95 16 Per a comandes, càtering, celebracions familiars... podeu trucar al 93 555 52 08 

www.pledepasta.com

NOU HORARI 
A LA BOTIGA 
DE JOAN XXIII 

Matins de dimarts a dissabte
de 8.30 a 15 h 

Tardes de dimarts a divendres
de 17 a 20 h 

DivenDres i Dissabtes ofertes especials

T’esperem a la XV FIRA COMERCIAL I GASTRONÒMICA, el 17 i 18 DE MAIG

Per una compra superior a 10 € tindràs un 5% de descompte 
a la propera compra.

MÉs De 8 anYs al teU servei!

#

Cuina meditèrrania i de mercat a la vora del mar 

Reserves: 935 55 13 04
Prat de la Riba, 64 (N-II)
El Masnou (Ocata), Barcelona
restaurantpledebo@gmail.com
www.restaurantpledebo.com
Segueix-nos a facebook

Veniu a tastar les nostres especialitats 
d’hivern com l’Olla Aranesa, Cargols a 
la Gourmande, la MITJANA DE VEDE-
LLA DE 500 gr, i a les nits: la nostra 
selecció de torrades!

Menú diari

11,50 €

Menú grups
des de

22 €

Menú cap 
de setmana

17,80 €

Reserves: 935 55 13 04
Prat de la Riba, 64 (N-II)
El Masnou (Ocata), Barcelona
restaurantpledebo@gmail.com
www.restaurantpledebo.com
Segueix-nos a facebook
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activitats adreçades als nadons de la vila

a representació de l’espec-
tacle L’arbre de la vida, de la 
companyia Aboonteatre, 
és una de les novetats més 

destacades de la programació esta-
ble de l’Espai Escènic Ca n’Humet. 
El muntatge forma part de l’agenda 
bimensual de la Regidoria d’Infància 
i és una de les propostes amb què es 
vol donar resposta a una demanda 
detectada des que per Nadal es va 
dur a terme el programa d’activitats 
Nadalem: la necessitat de programar 
més actes per a nadons fins als tres 
anys. Amb propostes com aquesta, la 
Regidoria vol esdevenir un referent 
i una guia en l’oci i el desenvolu-
pament dels més petits i les seves 
famílies. La regidora d’Infància, Sílvia 
Folch, ha recordat que “la bona res-
posta rebuda pel taller de massatges 
per a nadons al Nadal ens va fer veure 

la necessitat de programar activitats 
adreçades a aquest grup d’edat”. 

L’arbre de la vida es representarà 
en una sessió doble a les 17 i a les 
18 h. El preu de l’entrada és de tres 
euros per a tots els participants i es 
pot treure al portal comercial www.
quedat.cat o bé dues hores abans 
de l’espectacle a taquilla. Les entra-
des són limitades, raó per la qual es 
recomana reservar-les o adquirir-les 
amb antelació. La representació es 
fonamenta en els corrents educatius 
lliures i actius segons els quals l’infant 
descobreix per si mateix com i què 
ha d’aprendre. Es tracta d’una obra 
de caràcter simbòlic pensada per a 
totes les edats, però adreçada especi-
alment a nadons. No hi ha una única 
història en aquest conte, sinó que hi 
ha tantes històries com nens i nenes, 
adults i ancians vinguin a veure-la.  

L
El muntatge ‘L’arbre de la vida’, d’Aboonteatre, es representa a l’Espai Escènic 
en una sessió doble el 6 d’abril

L’espectacle teatral per a nadons s’ha programat en resposta a la 
demanda de més activitats per a aquest col·lectiu.
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La Regidoria de Joventut, amb la voluntat de millorar els serveis que s’ofereixen des del Centre de Participació Juvenil Ca n’Humet i el Punt d’Informació Juvenil (PIJ), 
ha creat una enquesta com a mitjà de comunicació entre la Regidoria i els joves –tant els que són usuaris d’aquest servei com els que no l’utilitzen– per tal que li facin 
arribar les seves opinions i interessos. L’enquesta ja es pot omplir des de l’espai de la Regidoria de Joventut al web municipal (www.elmasnou.cat).

L’enquesta jove té com a objectiu principal conèixer el parer dels joves per millorar els serveis que se’ls ofereixen des de la Regidoria. Alhora, es vol saber quines 
activitats d’oci i temps lliure són del seu interès per poder elaborar projectes i tallers per fomentar la màxima participació i oferir-los-en la major varietat possible. També 
es pretén captar si el jovent coneix els serveis que es presten des del centre de participació juvenil Ca n’Humet (si coneixen l’equipament, si voldrien formar part del 
Consell de Joves, de la Comissió de Ca n’Humet...). Aquesta nova acció vol fomentar la implicació del jovent del municipi en aquest procés de millora.  

ENqUESTA EN LíNIA PER CONÈIxER LES INqUIETUDS DELS JOVES MASNOVINS

Regala or i plata per a la 
seva 1a Comunió

Amb una compra superior a 60 € en productes de la 1a Comunió 
us regalem un despertador Festina

20 anys al vostre servei
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou

- Hostaleria, empresa i particulars
- Filtres i neveres americanes
- Entrega de sal a domicili
- Descalcificadors
- Osmosi inversa

Mossèn Jacint Verdaguer, 49 - El Masnou     
TEL. OFICINA: 93 540 74 07            SERVEI TÈCNIC: 902 931 261

BEN
TECHNOLOGY

SERVEI TÈCNIC DE DEPURADORES D’AIGUA
Reparació i manteniment de totes les marques
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el dimarts, 
dia de mercat

ls mercats setmanals, tra-
dicionalment, han estat 
importants centres dina-
mitzadors de la població. 
Quan hi ha mercat, la 

gent surt al carrer a buscar allò que 
necessita o, simplement, a fer un volt 
per veure-hi les novetats. Al Masnou, 
el dia del mercat setmanal no seden-
tari és els dimarts, i s’instal·la als car-
rers dels voltants de l’Edifici Centre. 

Amb l’objectiu, d’una banda, 
de millorar el servei i l’oferta a la 
ciutadania, i, de l’altra, d’optimitzar 
les condicions en què treballen els 
marxants que hi vénen els seus pro-
ductes, l’Ajuntament ha dut a terme 
una sèrie d’intervencions relaciona-
des amb el mercat setmanal. D’una 

banda, s’ha millorat la senyalització 
del trànsit en el mateix àmbit del 
mercat amb la col·laboració de la 
Policia Local. Així mateix, es reforça-
rà la senyalització al municipi amb 
cinc rètols informatius perquè tot-
hom pugui saber que els dimarts hi 
ha mercat, i perquè els que hi volen 
arribar el trobin amb facilitat. De la 
mateixa manera, se senyalitzarà on 
comença i on finalitza l’espai desti-
nat a les parades.

Des d’aquesta vessant més ad-
ministrativa, també es faran unes 
noves identificacions als marxants 
i se’ls entregaran amb una funda a 
mida en què s’inclouran els fulls de 
reclamació i el rètol corresponent. 
Igualment, s’està treballant en unes 

Diverses intervencions ajuden a regular el mercat setmanal no sedentari 
i la campanya “Atrapa el val” reparteix un miler de regals entre els clients

Quim fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica 

El mercat setmanal té una oferta de 
productes complementària a la del 
teixit comercial del Masnou. La seva 
ubicació, a tocar del Mercat Munici-
pal, actua com a pol d’atracció de 
la ciutadania i genera sinergies que 
beneficien tant els marxants com 
els comerços locals de l’entorn. La 
campanya “Atrapa el val” té per ob-
jectiu convertir-se en un reclam per 
atraure gent a comprar al mercat 
setmanal.   

  SENyALITZACIÓ   

Es faran uns 
nous rètols de 
senyalització 
pel municipi i a 
l’inici i el final 
del mercat

  REGALS   

Es repartiran 
500 paraigües 
i 600 cafès

En PoRTADA

SÒNIA HERNÁNDEZ

E
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bases reguladores per a l’atorga-
ment de les noves autoritzacions. 
Aquesta mesura és coherent amb 
l’ordenança del mercat aprovat i té 
per objectiu assegurar una major 
professionalitat i seguretat en la 
pràctica de l’activitat dels marxants. 
Amb les noves bases reguladores, el 
nombre de parades del mercat set-
manal del Masnou passarà de qua-
ranta a cinquanta, aproximadament, 
amb la qual cosa també s’ampliarà 
l’oferta de productes per a la pobla-
ció de la vila. Les noves autoritzaci-
ons s’atorgaran un cop s’hagi resol 
el concurs, les bases del qual s’estan 
preparant.

Campanya de dinamització
A més a més de les millores admi-
nistratives i de la gestió del mercat, 
aquest mes d’abril comença la cam-
panya de promoció “Atrapa el val”. 
Durant els mesos d’abril i maig, per 
compres superiors a cinc euros en 
qualsevol de les parades que for-
men part del mercat setmanal, s’ob-
tindrà un val sorpresa. Es repartiran 
més de sis mil vals sorpresa, entre 
els quals n’hi ha més d’un del miler 
amb regal, que pot ser un paraigua 
de disseny o bé una beguda gratu-
ïta consistent en un cafè o similar 
als establiments col·laboradors. En 
total, es repartiran entre els clients 
500 paraigües i més de 600 begu-
des de cafè.

Les accions que s’estan duent a 
terme des de l’Ajuntament tenen el 
suport de la Diputació de Barcelona, 
a través de l’Oficina de Mercats i Fi-
res, per al foment i la dinamització de 
mercats de venda no sedentària.  

Com participar en la campanya 
“ATRAPA EL VAL”
•	Els	vals	sorpresa	s’obtenen	comprant	al	mercat	setmanal.

•	Durada:	abril	i	maig,	fins	a	esgotar	els	vals	sorpresa.

•	El	val	sorpresa	s’obté	amb	una	compra	mínima	de	5	euros.	
Es poden sumar tiquets per un valor inferior sempre que 
siguin d’una mateixa parada. Es donarà un val per cada ti-
quet de compra encara que l’import sigui superior al mínim 
de 5 euros.

•	Bescanvi	de	vals	premiats:	fins	al	17	de	juny	de	2014.

•	Disponibles	500	vals	de	paraigües.	N’hi	ha	de	quatre	colors	
a escollir fins a esgotar les existències i 600 vals de beguda 
de cafè gratuïta.

  DIMARTS 
  AL MATí   

El mercat 
setmanal del 
Masnou es fa 
els dimarts, 
de 8.30 a 14 h, 
als carrers dels 
voltants de 
l’Edifici Centre

  ATORGAMENT 
  DE LLICÈNCIES   

L’Ajuntament 
aprovarà 
aviat les bases 
reguladores 
per a l’atorga-
ment de noves 
autoritzacions

SÒNIA HERNÁNDEZ

DIMARTS de 8.30 a 14 h
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CULTURA

comença a perfilar-se el programa 
de la festa major de sant Pere 2014

Ajuntament i la Comissió 
de Festes ja treballen en la 
confecció del programa de 
la Festa Major de Sant Pere 

2014. El lema d’enguany que serveix 
de fil conductor de tot el programa és 
“Fes-te’n un tip”. Entre les propostes 
que es preparen, es troba la novetat 
que vol engrescar entitats i el sector 
de la restauració a elaborar una tapa 
de Festa Major sota l’epígraf “Fes-te un 
tip de tapes”. Els establiments interes-
sats a participar-hi s’han de posar en 
contacte amb la Regidoria de Promo-
ció Econòmica. Una altra cita que vol 
comptar amb molta col·laboració de 
la ciutadania i que segueix els trets de 
l’any passat és la del cartell col·lectiu 
de Festa Major. Les persones que vul-
guin fer el seu cartell de Festa Major a 
partir de la plantilla proporcionada per 
l’Ajuntament ho podran fer fins al 18 
de maig. Se’n pot obtenir més informa-

ció a la Regidoria de Cultura, que tam-
bé pot aportar informació sobre les 
condicions per participar a la II Baixada 
d’Andròmines de la Festa Major.

Exposicions destacades
Si bé l’art, en totes les seves manifesta-
cions diferents, va ser el tema central 
de la Festa Major 2013, enguany conti-
nuarà tenint una presència destacada 
a la cita del II Diumenge de l’Art, la fira 
d’art organitzada per l’associació Grup-
dart.cat (més informació: grupdart.
cat@gmail.com). 

I per homenatjar la vila durant la 
seva celebració més destacada, l’Ajun-
tament treballa per elaborar material 
divulgatiu amb imatges antigues en 
moviment de la vila. Per aquest motiu, 
des de l’Arxiu Municipal es fa una crida 
perquè tothom qui disposi d’algun 
material d’aquest tipus el pugui cedir 
per a la Festa Major.  

L’
La primera convocatòria de tapes, el cartell col·lectiu, la baixada d’andròmines 
i les exposicions són algunes de les propostes més destacades

La conferència sobre la vida i la trajectòria professional del farmacèutic Joaquim Cusí i Furtunet que es va dur a terme a la Biblioteca el 26 de febrer, a càrrec 
del membre numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i conservador del Museu Cusí, Martí Pujol i Forn, va tenir un gran èxit i va servir per 
posar de manifest l’interès existent al municipi per aquest il·lustre personatge. Per aquest motiu, des del Museu Municipal de Nàutica es vol fer un taller de 
recuperació de la memòria històrica dels Laboratoris Cusí, que se centrarà en una trobada amb la ciutadania del Masnou per compartir records i informació 
sobre els laboratoris. Les persones interessades a participar-hi i que puguin aportar alguna informació es poden adreçar al Museu Municipal de Nàutica.

Prepareu-vos 
per participar a les cites 

col·lectives de la Festa Major:
FEs-TE Un TIP DE TAPEs: 

Convocatòria per a entitats, bars, restaurants i establiments 
especialitzats per participar en la primera convocatòria de tapes 

de Festa Major. Inscripcions fins al 18 d’abril. 
Més informació: Regidoria de Promoció Econòmica. 

CARTELL CoL·LECTIU DE FEsTA MAJoR: 
Convocatòria popular. Presentació de propostes fins al 18 de maig. 

Més informació: Regidoria de Cultura.

II BAIXADA D’AnDRÒMInEs DE FEsTA MAJoR: 
Més informació: Regidoria de Cultura.

II DIUMEnGE DE L’ART: 
Fira d’art organitzada per Grupdart.cat. 

Més informació: 
grupdart.cat@gmail.com

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA hISTÒRICA DELS LABORATORIS CUSí

Fes-te’n 
un tip! 

Redueix fins a un 50%
en despeses de combustible

EN EL TEU OPEL FINS A

25% dte. 
en peces*

10% dte. 
en mà d’obra

*Oferta no acumulable a altres promocions. 
Descompte aplicable a totes les operacions de 

taller mecànic. Excepte accessoris i pneumàtics.

Converteix el teu cotxe a aUtoGas
Finança la transformació en 12 mesos sense interessos

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

comença a perfilar-se el programa 
de la festa major de sant Pere 2014

El diumenge 11 de maig, arriba la no-
vena edició de la Caminada dels Tres 
Pobles amb un recorregut d’aproxi-
madament deu quilòmetres. Després 
de l’èxit d’edicions anteriors, torna 
aquesta activitat, promoguda pels 
municipis del Masnou, Alella i Teià, 
per fomentar una nova cultura de tro-
bada entre els vilatans i les vilatanes 
d’aquestes localitats. La sortida de la 
Caminada serà a les 9 h des d’Alella i 
el Masnou, i a les 9.30 h des de Teià, i 
finalitzarà pels volts de les 13 h al CAT 
Cella Vinaria, on totes les persones 

El 18 de maig a les 10 h, el Club La 
Sansi organitza la segona edició de la 
Cursa Popular del Masnou, de 5 km, 
amb la col·laboració del Club Nàutic i 
l’Ajuntament del municipi. La cursa és 
apta per a totes les edats, amb sortida 
i arribada al Club Nàutic. Les inscripci-
ons es podran fer fins al 14 de maig per 
Internet (www.cursaelmasnou.com) o 
bé presencialment, en les mateixes da-
tes, al Complex Esportiu Municipal. El 
preu de la inscripció és de 6 euros per 
als nascuts entre els anys 2005 i 2014 
(5 euros si es fa la inscripció presen-

participants gaudiran gratuïtament 
d’esmorzar. 

Les inscripcions són limitades a 
1.400 participants i es podran fer fins al 
3 de maig a través del web www.laca-
minadadels3pobles.com o a l’oficina de 
la Regidoria d’Esports al Poliesportiu 
Municipal d’Alella, al Complex Esportiu 
del Masnou, a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC) del Masnou, al Poliesportiu 
Municipal El Cim o a l’Ajuntament de 
Teià. Col·laboren en l’activitat entitats 
de totes tres poblacions i ha rebut el 
suport de la Diputació de Barcelona.  

cialment) i de 9 euros per als nascuts 
l’any 2004 i anteriors (8 euros si es fa la 
inscripció presencialment).

Tots els participants s’enduran una 
samarreta tècnica, una bossa d’obse-
quis de patrocinadors i l’avituallament. 
També podran gaudir d’un bany a la 
piscina exterior del Club Nàutic un cop 
finalitzada la prova. Els premis seran per 
als tres primers atletes i, en finalitzar la 
cursa, es farà un pica-pica per a tots els 
participants amb un sorteig de material 
esportiu i un curs de vela gratuït per a 
tota la família gentilesa del Club.  

El Complex Esportiu acull 
la primera fase comarcal 
de gimnàstica rítmica

Bon debut de l’equip infantil 
del Club d’Escacs El Masnou 
al Campionat de Catalunya

l Complex Esportiu del Masnou va acollir, el diumenge 
23 de març, la primera fase comarcal de gimnàstica 
rítmica del Consell Esportiu del Maresme, en què van 

participar les esportistes del club del nostre municipi i, també, 
dels municipis de Montgat i Cabrera. Amb un total de 85 par-
ticipants, més els equips d’exhibició, s’ha celebrat un any més 
una fase al Masnou, en la qual el club del municipi va aconse-
guir molt bones posicions, tant individuals com per conjunts, 
entre les quals destaca la primera posició del grup aleví B. 
Tant l’alcalde del Masnou, Pere Parés, com el regidor d’Esports, 
Jordi Matas, i altres autoritats municipals van voler-hi ser pre-
sents per donar suport als esportistes del municipi.  

equip infantil del Club d’Escacs, integrat pels alum-
nes de l’escola d’escacs del Club Oriol Sánchez, 
Guillem Sánchez, Marc Collazo, Marc Rodríguez i Ole-

guer Ramos, va aconseguir la tercera posició en el seu grup, 
només a mig punt dels segons, al Campionat de Catalunya, 
que va tenir lloc entre el 26 de gener i el 9 de març. Aquesta 
és una posició especialment meritòria tenint en compte 
que alguns jugadors eren menors de 12 anys i que mai no 
havien disputat abans una competició. Per tant, les expec-
tatives per al torneig de l’any vinent són immillorables. Són 
els primers fruits destacables de l’escola d’escacs del Club, 
que enguany funciona dos dies a la setmana, amb tres 
grups de diferents nivells. Al seu blog se’n pot trobar més 
informació: http://clubescacselmasnou.blogspot.com.es.  

E

L’

Inscripcions a la propera 
Caminada dels Tres 
Pobles fins al 3 de maig
La participació és limitada a 1.400 participants per als tres municipis

segona Cursa Popular 
del Masnou
La iniciativa vol promoure la pràctica esportiva en família

Imatge d’una edició anterior d’aquesta reeixida iniciativa.

Darrera ronda de la competició, en què el Club del Masnou es 
jugava la primera posició contra l’Argentona.

Gimnastes participants amb autoritats municipals. 
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Venda de vins, caves, licors, i una mica de tot

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

 www.cellerdelmar.com

@cellerdelmar 

cellerdelmar

els dies 
17 i 18 de maig vine 

a la xV Fira Comercial 
i gastronòmica

T’HI ESPEREM
C/ Itàlia, 29 · El Masnou (davant del Mercat Municipal)

Tel. 93 555 45 81 · www.markysjoguines.com

c e n t r e  d ’ e s t è t i c a  i  b e n e s t a r

PROMOCIÓ ABRIL:
BOnus

5 massatges de 30 minuts anticel·lulítics
   

20% de descompte
durant tot el mes

C/ Itàlia, 37 · 08320 El Masnou · Tel. 93 540 48 43 

Tots els tractaments 
i les últimes tecnologies

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

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

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

5 € 
de descompte en 

el primer tractament 
presentant aquest 

anunci.
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PARTICIPACIÓ CIUTADAnA

Imatges del record

Els marxants dels anys cinquanta

La ubicació històrica del mercat potser més recor-
dada i enyorada per la població és la del Mercat 
Vell, a tocar de la Nacional II. A l’exterior, s’hi instal-
laven parades de marxants. Aquesta imatge, presa 
entre els anys 1955 i 1956, mostra un detall d’una 
d’aquestes parades. 

La imatge és d’autoria desconeguda i es troba a 
l’Arxiu Fotogràfic Municipal del Masnou.

M’AGRADA
M’agrada haver-me trobat aquests 
dies la font de la plaça d’Ocata 
pintada de nou, amb un color 
blau completament mediterrani. 
M’agrada que els espais públics, 
les cases i les portes es mantin-
guin i s’hi conservin aquests co-
lors tan bonics de què gaudim al 
costat del mar. Aquesta font ja no 
passarà més desapercebuda pels 
vianants. Per a qui la vulgui veure, 
es troba a l’accés sud de la plaça, 
a la cantonada amb el carrer de 
Mestres Villà. Fins i tot es pot veure 
des del passeig de Prat de la Riba, 
cantonada Miquel Villà. Mariona 
Rifà Bonells

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

no M’AGRADA
Com diria l’amic Sabina “Esta absur-
da epidemia que sufren las aceras”. 
No tinc altres paraules per descriure-
ho: el pixum ha corromput la base 
del pal fins que ha caigut. Això és 
vergonyós i fastigós. Suposo que 
d’aquí a uns anys l’epidèmia ja haurà 
passat i diran que va ser una gene-
ració molt bruta. Per desplaçar-me 
pel municipi, sempre que puc vaig 
a peu i de vegades és una autèntica 
gimcana arribar. Alguns carrers són 
d’alt risc i he decidit d’anar pel mig, 
que és més segur. Pere Bosque

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

L í n I A  D I R E C TA

Joan Antoni Martínez pregunta: 
La plaça del Mercat Vell i l’accés al port des 
d’allà es van inaugurar a finals del 2009. No 
ha passat tant de temps perquè el pas soterrat 
d’accés al port estigui tan degradat i tan fet 
malbé. Per què no se’n cuida més el mante-
niment? És una pena. Hi ha dies que fa pena, 
fàstic o por passar-hi. Què fa l’Ajuntament per 
al seu manteniment? 

Jordi Matas, regidor de Manteniment 
i serveis Municipals respon:
Des de Manteniment, sí que es té cura dels 
passos, però l’incivisme pot més que les 
tasques que s’hi fan. Igual que a la resta del 
municipi, en aquest cas també és contínua 
la neteja i el pintat dels passos soterrats. No 
obstant això, a diferència de passos més an-
tics, aquest és més ample i alt, i té un disseny 
interior diferent que potser fa que la sensació 
de neteja no sigui igual que en els altres, però 
la freqüència és la mateixa. 
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EnTREVIsTA

nacho solozabal
Exbasquetbolista 
i comentarista esportiu
Vint-i-set anys després, encara es parla del triple que va fer en l’últim 
segon a la final de la Copa del Rei del 1987 gràcies al qual el Barça va 
guanyar l’etern rival. Ara, als 55 anys, la seva vida professional con-
tinua vinculada al bàsquet, com a comentarista a TV3 i articulista al 
diari Sport, a més de ser director de l’escola de bàsquet que porta el 
seu nom. El Masnou li sembla el lloc perfecte per mantenir la distància 
adequada de tot l’estrès del dia a dia. En l’última edició de La Nit de 
l’Esport va formar part del jurat que va atorgar-ne els guardons.

Vostè és un dels noms mítics 
del bàsquet català i estatal, i ha 
viscut aquest esport des de dife-
rents vessants. Què creu que és 
el millor que li ha aportat?
D’alguna manera, el que he viscut és 
una evolució, perquè, quan comen-
ces, des de molt petit, ho fas perquè 
t’agrada molt. Després, quan vas 
passant per diferents nivells i equips, 
descobreixes que és un esport amb 
uns valors que et van formant. En ge-
neral, l’esport, i en aquest cas concret 
el bàsquet, com a esport col·lectiu, 
et va formant en uns valors concrets 
i positius. En el meu cas, per sort, es 
va convertir en la meva professió, fet 
que quan comences ni et planteges. 
És a dir, que tens una evolució sin-
cronitzada entre la vida esportiva i la 
personal.

I, en tot aquest temps, com ha 
evolucionat el bàsquet?
Ha estat una evolució fantàstica. Jo 
crec que, a trets generals, les coses 
sempre evolucionen a millor i, en 
el cas del bàsquet, és claríssim. Des 
d’allò que es vivia, per exemple, quan 
jo tenia 8 anys, quan vaig començar, 
fins ara, que en tinc 55, hi ha hagut 
una evolució a millor: en l’aspecte 
físic, en el tàctic, en pistes, en compe-
ticions, en tot. És un altre món, ara.

Com a director d’una escola de 
bàsquet, com percep ara la pràc-
tica de l’esport en la societat, es-
pecialment entre els més petits?

El bàsquet es troba en una situació 
molt bona, sobretot a Catalunya, on 
hi ha des de sempre una tradició de 
clubs molt gran. I és la comunitat que 
té ara més practicants, tant nois com 
noies. Si ens fixem en les categories 
superiors, l’ACB, o en les categories 
superiors femenines, professionals 
o semiprofessionals, sempre hi ha 
molts jugadors i jugadores catalans. 
Això vol dir que es treballa molt bé 
des de baix, des de les escoles, des 
dels clubs. Jo penso que el bàsquet, 
a Catalunya, és una tradició molt 
arrelada.

Al Masnou, ha estat en contacte 
amb el món esportiu local. 
Crec que passa el mateix que a tot 
Catalunya. Jo el que més domino 
és el bàsquet, tot i que sé que els 
esports nàutics i la vela també són 
molt importants al Masnou, amb una 
llarga tradició i amb èxits. Els èxits 
són importants, perquè aporten una 
repercussió a l’esport; sempre que hi 
ha èxit això vol dir que arrossegarà 
els més petits a practicar esport. I 
això és bo. En el cas del bàsquet, hi 
ha jugadors que han sortit del Mas-
nou, com Ricky Rubio, i això fa que 
els nens i nenes s’animin a practicar 
aquest esport. Al pavelló hi ha molts 
equips que juguen, òbviament a la 
categoria que els pertoca, però tenen 
referents com el Ricky. El del Masnou 
és un club on sempre s’ha treballat 
molt bé des de les diferents juntes 
directives, i jo n’he conegudes unes 

quantes, i és que la gent hi ha estat 
molt abocada, molt participativa, i 
això és molt important.

Tradicionalment, el Masnou ha es-
tat relacionat amb basquetbolis-
tes importants: vostè, Josep Maria 
Margall, Ricky i Marc Rubio...
Suposo que moltes vegades és casu-
alitat. Però, d’alguna manera, el cas 
del Ricky, que va començar a les ca-
tegories inferiors del club de bàsquet 
del Masnou, i després va passar a la 

“Al club del 
Masnou, 
tradicio-
nalment, 
sempre s’ha 
treballat 
molt bé per 
promoure 
l’esport des 
de la base”

“És impor-
tant tenir 
referents 
com Ricky 
Rubio, 
perquè 
il·lusiona 
els més 
petits per 
practicar el 
bàsquet”

Nacho Solozabal és 
una llegenda del 
món del bàsquet. 
Sovint col·labora 
amb entitats esporti-
ves del Masnou. A la 
foto, al Complex Es-
portiu del municipi.



EL MASNOU VIU    ABRIL 2014 23

EnTREVIsTA
hi havia les tecnologies que ho posen 
tan fàcil com ara per seguir aquesta 
lliga, però, tot i així, el bàsquet ja te-
nia molt bona salut. Jo crec que és un 
esport molt arrelat en la cultura i la 
manera de fer de Catalunya. Els clubs 
sempre han mantingut i han cuidat 
el bàsquet, i hi ha moltíssims nens i 
nenes a qui els agrada aquest esport. 
Per saber si és una moda efímera o 
no, només cal veure’n els participants 
i quina acceptació té entre els més 
petits –parlo de nens i nenes de 6, 7 i 
8 anys–, i és altíssima. Per tant, és evi-
dent que té molt bona salut.

Hi troba algun aspecte negatiu, 
algun inconvenient o aspecte que 
caldria millorar en el bàsquet?
És difícil dir-ho. És clar que hi ha 
coses a fer, tant en el bàsquet d’elit, 
en què s’haurien de canviar algunes 
normatives, com en el bàsquet for-
matiu i la manera de fer els tornejos, 
per exemple. Una de les virtuts més 
importants que ha tingut el bàsquet, 
a diferència del futbol, que té molts 
més participants, és la capacitat 
d’anar innovant i millorant. Any rere 
any es canvien normatives i coses 
que no funcionen, tant al bàsquet 
formatiu com al professional. De 
vegades, hi ha aspectes que no agra-
den, i si es troba consens i es valoren 
bé, es fan els canvis que calguin. Jo 
penso que és un esport molt viu 
justament perquè no té por d’anar 
canviant, millorant i innovant. 

Malgrat l’evolució i la millora 
constant, la seva generació, míti-
ca als vuitanta, continua sent un 
referent, i el seu triple a la final 
de la Copa del Rei del 1987 conti-
nua sent una fita històrica.
La gent té memòria i moltes per-
sones de la nostra generació s’ho 
van passar bé amb aquell equip i en 
aquell moment. Normalment, si hi 
ha un jugador o un equip que en un 
moment determinat va jugar bé i va 
tenir èxit, la gent ho recorda, mal-
grat que hagin passat els anys. Són 
moments puntuals, quan la gent fa 
memòria d’aquella època, i també de 
l’equip que va guanyar la Lliga Euro-
pea el 2003. La gent es recorda dels 
moments en què va poder gaudir 
amb un esportista o un equip.

La generació actual dels Gasol, 
Ricky Rubio, Joan Carles navarro, 
etc. farà oblidar les anteriors?

Penya i va arribar a l’NBA, és impor-
tant tenir-lo com a referent per als 
més petits.

Actualment, sembla que la pràc-
tica esportiva és una moda. Creu 
que corre el perill de les modes, 
que passi?
No, en absolut. Hi ha tota una història 
al darrere. A la nostra època també 
tenia una molt bona salut i l’NBA era 
una cosa més llunyana. No hi havia 
jugadors d’aquí que juguessin allà, ni 

Ells estan guanyant moltíssimes co-
ses. És obvi que serà una generació 
que es mantindrà durant molts anys 
i la gent la recordarà. Serà una altra 
generació, i d’aquí a trenta anys se-
gurament es dirà que a la dècada del 
2010 hi havia un equip que jugava 
molt bé, i que als noranta n’hi havia 
uns altres, i als vuitanta, uns altres. 
Així es fa la història de l’esport, una 
generació no se’n menja una altra, 
sinó que són complements. I és evi-
dent que aquesta generació d’ara és 
brutal, perquè ho està guanyant tot, 
i la majoria han jugat o estan jugant 
a l’NBA. Com he dit abans, el bàsquet 
evoluciona, sempre va a millor, i el 
que és clar és que aquesta generació 
és la millor de la història.

Reconeix algun nacho solozabal 
entre els que estan jugant ara?
Físicament, els jugadors d’ara són 
molt diferents, perquè són molt més 
forts, però jo em reconec sobretot 
en aquells bases que fan jugar més 
l’equip, no tant individualment o 
com a anotadors, sinó que fan ju-
gar l’equip, i penso que Calderón 
és un d’aquests casos, o el mateix 
Ricky Rubio, salvant, òbviament, 
les diferencies físiques i tàctiques, 
però sí pel que fa al concepte de joc. 
D’alguna manera, em veig reflectit 
en aquests jugadors, en aquestes 
posicions en què, especialment en la 
nostra època, es tractava de fer jugar 
l’equip. 

Com va arribar al Masnou?
Vaig néixer a Barcelona i vaig arribar 
al Masnou per la família de la meva 
dona, que tota era nascuda al Mas-
nou. I ella també hi ha estat sempre 
vinculada. 

Com definiria la seva relació amb 
el Masnou?
Visc entre Barcelona i el Masnou. 
Aquí passo els moments de relax, de 
tranquil·litat, i per això hi tinc una 
relació òptima. Hi estic molt còmode, 
aquí hi tens absolutament de tot. Hi 
ha un contrast molt saludable amb 
Barcelona, per posar distància i re-
laxar-te del dia a dia de la ciutat. Tal 
com tinc muntada la vida, crec que al 
Masnou hi tinc moltes coses: el mar, 
l’esport, la muntanya aquí mateix, 
oferta cultural... I una altra de les 
virtuts és que hi ha molt bona comu-
nicació amb Barcelona. Per la meva 
manera de viure, és ideal. 

“Hi ha per-
sones que 
s’ho van 
passar bé 
amb l’equip 
dels anys 
vuitanta, i 
ho recorden”
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CoM FUnCIonA

Els mercats i comerços d’una localitat 
són una de les parts més visibles de la 
seva activitat econòmica. Tot i que és 
un àmbit que necessita ser empès per 
emprenedors i empresaris, també cal 
que l’Administració vetlli per assegu-
rar l’entorn i les eines més adequades 
per al seu creixement. L’Ajuntament, 
com a administració més propera 
a la ciutadania, també ho és per als 
comerços i els mercats de la vila. Per 
tant, l’objectiu principal del Servei de 
Comerç i Mercats de la Regidoria de 
Promoció Econòmica és desenvolu-
par accions que contribueixin a la mi-
llora del comerç urbà i de proximitat. 
Des del punt de vista dels recursos 
humans, en aquest àmbit treballen 
dues tècniques i una administrativa. 
A més de tenir la responsabilitat di-
recta de la gestió del funcionament 
del Mercat Municipal i del mercat set-
manal, en el seu dia a dia treballen en 
accions amb les quals es dóna suport 
a les associacions de comerciants (la 
Federació del Comerç, la Indústria i el 
Turisme; l’Associació de Comerciants 
Port Masnou; l’Associació de Paradis-
tes del Mercat Municipal, i l’Associació 
de Marxants del Mercat Setmanal), 

amb les quals treballen conjunta-
ment, de manera transversal, per dur 
a terme accions conjuntes. La Fira 
Comercial i Gastronòmica, que es fa al 
port esportiu, així com la Fira de San-
ta Llúcia són alguns dels exemples 
de les activitats en què es col·labora 
estretament amb les associacions. En 
un altre nivell, també es dóna suport i 
assessorament a les associacions que 
organitzen fires d’artesania.

La promoció de l’activitat comerci-
al del municipi es fa per diverses vies. 
La informació n’és una d’important. 
Des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica s’edita la guia L’Actiu (guia 
de l’activitat econòmica i comercial), 
que recentment ha estrenat la versió 
digital amb el portal electrònic www.
elmasnouactiu.com, que ha esdevingut 
una plataforma activa per difondre 
les característiques del comerç local a 
més de fomentar la interrelació amb 
els consumidors i entre els mateixos 
comerciants.

Més enllà de la informació, amb 
el mateix objectiu de promoció del 
comerç, des d’aquest departament 
municipal s’organitzen campanyes per 
atreure l’atenció sobre els avantatges i 

els atractius dels establiments i els ser-
veis locals, com ara la campanya “Que-
da’t”, o la més recent “Atrapa el val”, 
que es du a terme al mercat setmanal, 
o la del “Dijous groc”, al Mercat Munici-
pal, que consisteix en el fet que, cada 
dijous, tots els establiments tenen un 
producte en oferta. 

La formació també és un aspecte 
important per a qualsevol activitat, 
però especialment en un àmbit en què 
s’ha d’estar molt al dia per donar res-
posta a uns consumidors i una societat 
en canvi constant. Per aquesta raó, des 
de la Regidoria es facilita informació 
sobre la normativa aplicable als esta-
bliments comercials i els canvis que 
s’hi produeixen. Amb la mateixa inten-
ció, s’organitzen cursos de temàtiques 
diverses perquè els comerciants i els 
emprenedors disposin de les eines ne-
cessàries per fer créixer i fer avançar els 
seus comerços.

Quant als objectius de futur, 
aquest servei municipal vol augmen-
tar l’activitat econòmica i comercial al 
Masnou i aconseguir fer del poble una 
vila dinàmica en què els masnovins i 
masnovines decideixin quedar-se per-
què hi ha de tot. 

REGIDoRIA DE PRoMoCIÓ EConÒMICA I. 
CoMERç I MERCATs
La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou té com a objectiu principal pro-
moure el desenvolupament socioeconòmic del territori. Una finalitat tan àmplia i complexa com 
aquesta obliga que la seva activitat es divideixi en diferents serveis per, d’aquesta manera, aconseguir 
una atenció més específica a cada un dels grups en què es poden dividir els agents que prenen part 
en la vida econòmica del municipi. Un d’aquests serveis és el que s’ocupa del comerç i els mercats.

La Fira Comercial i Gastronòmica és una de les activitats per promoure el comerç. La Shopping Night es va fer al mes de juliol de 2013.
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El servei ofe-
reix, entre 
altres recur-
sos, informa-
ció sobre la 
normativa 
vigent i for-
mació per als 
comerciants

La guia 
comercial 
L’Actiu i la 
seva versió 
digital són ei-
nes valuoses 
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La Shopping Night es va fer al mes de juliol de 2013.

associació de marxanTs del maresme

L’estudi de la història i dels costums ha fet recor-
dar que, en molts casos, primer va ser el mercat 
i després la població. És a dir, que primer es va 
establir el costum de l’intercanvi d’objectes i 
de menjar i que, amb el creixement d’aquestes 
activitats i de la seva importància per al desenvo-
lupament humà, es van crear pobles o ciutats al 
seu voltant. El fet serveix per posar de manifest la 
importància dels mercats en el desenvolupament 
d’un grup social i com a dinamitzadors d’un po-
ble, i això és el que reivindiquen els membres de 
l’Associació de Marxants del Maresme.

Aquesta associació, que tot justa ara com-
pleix quinze anys, agrupa 350 marxants, una part 
dels quals s’estableixen al mercat setmanal del 
Masnou, que s’instal·la els dimarts, de 8.30 a 14 h, 
pels carrers dels voltants de l’Edifici Centre. De la 
tasca que realitza aquesta associació se’n podri-
en diferenciar dues branques principals. La pri-
mera, pels esforços que els suposa, és la que es 
dedica a la gestió dels aspectes relacionats amb 
les diferents normatives i legislacions que regu-
len l’activitat dels marxants. L’altra activitat que 
aquesta associació du a terme és més lúdica i fa 
referència a la promoció sociocultural. En el cas 
del Masnou, aquesta entitat forma part del Con-
sell de Comerç i hi fa les aportacions que creu 
oportunes per promocionar l’activitat comercial 
al municipi. En la mateixa línia, ha col·laborat en 
campanyes de promoció com “Queda’t”, que es 
du a terme per Nadal, o “Atrapa el val”, que l’Ajun-
tament i l’associació han posat en marxa aquest 
mes d’abril amb la col·laboració dels marxants 
del mercat setmanal del Masnou. Entre els objec-
tius de futur de l’associació, un cop solucionats 

els tràmits legals i normatius més urgents a què 
han obligat els canvis legislatius, hi ha centrar-se 
més en aquesta vessant de promoció lúdica i 
social del mercat setmanal del Masnou. Entre les 
seves demandes per aconseguir un mercat més 
competitiu i més dinàmic, amb una oferta més 
atractiva per als consumidors, hi ha la d’acceptar 
parades de fruita i menjar, ja que la pràctica els 
ha demostrat que és el producte que més públic 
i clients atrau dels mercats. Aquesta és una de les 
propostes que adrecen a l’Ajuntament, com ja 
ho han fet en altres ocasions, com en el cas de la 
senyalització del mercat, cosa que també es durà 
a terme ben aviat.

Una altra de les demandes que fan als res-
ponsables de la gestió municipal és que, en el 
moment de fer els plans generals d’ordenació del 
territori, es tingui en compte una bona ubicació 
per al mercat setmanal, amb les infraestructures 
necessàries, com l’abastiment d’aigua o llum. Es-
tan convençuts que un espai amb unes caracte-
rístiques concretes per acollir el mercat setmanal 
podria reportar molts beneficis al municipi i que 
s’hi podrien dur a terme moltes altres activitats.

Entre els objectius més utòpics, a l’associació li 
agradaria esdevenir un referent i que els marxants 
de cada mercat creessin la seva pròpia associació 
amb la finalitat de treballar per millorar les seves 
condicions i per promoure la seva activitat, però 
també reconeixen que avui aquesta situació 
encara és difícil d’aconseguir-se. Mentrestant, 
funcionen com un paraigua per als professionals i 
els ajuden en les relacions amb els diferents ajun-
taments, amb els quals el president de l’entitat 
assegura que tenen molt bona relació.  

martí 
ramoneda 
garcía
President

Quins beneficis té per als marxants 
formar part de l’associació?
Molts. Per exemple, poder tenir una 
assegurança de responsabilitat civil, 
disposar d’assessorament i serveis ju-
rídics, poder optar a un servei de de-
fensa i mediació amb els ajuntaments, 
tenir la confiança que busquem el mi-
llor per a ells, i fins i tot ajudar-los quan 
tenen problemes personals.

Com definiria la situació actual 
en què es troba la professió 
dels marxants?
Com a tothom, la crisi els ha dificul-
tat molt les coses i, a més, hi ha hagut 
altres canvis. Els marxants que vénen 
al mercat setmanal del Masnou, per 
exemple, han de fer front a problemes 
com ara que la mitjana d’edat dels cli-
ents ha augmentat, que a alguns no 
els resulta fàcil pujar fins al mercat, 
que no hi ha fruita ni menjar... Però els 
marxants han fet un esforç molt gran 
per adaptar-se a les noves obligacions 
i oferir el servei amb molta professi-
onalitat. Ja tenim datàfons per poder 
pagar amb targeta de crèdit, hi ha fulls 
de reclamació i fem moltes gestions 
per tenir molt bona relació amb els 
ajuntaments dels llocs on treballem.

Com definiria la relació del 
mercat ambulant amb la població 
on s’instal·la?
El mercat és un focus molt poderós de 
dinamització. Només cal veure com 
n’han esdevingut d’importants alguns 
mercats que es fan els caps de setma-
na. També n’és un indicatiu que, quan 
viatgem, el primer que ens ensenyen 
d’un lloc sempre és el mercat. Això vol 
dir alguna cosa. Però per poder com-
plir satisfactòriament la nostra funció, 
ens han d’ajudar i hem de col·laborar 
tots. Entre les coses que ens ajudari-
en molt a millorar hi ha l’ampliació 
de l’horari. En alguns llocs ja s’ha fet, 
encara que sigui excepcionalment. Si 
poguéssim treballar més hores, segur 
que la gent ho agrairia.

Més informació 
i com contactar-hi
http://www.marxantsmaresme.cat

EnTITAT

Actualment, el mercat setmanal del Masnou té aproximadament una quarantena de parades.
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El Masnou i la pobresa
Mai no he pogut entendre com hi ha 
gent que pot gaudir de les seves rique-
ses, fent-ne ostentació, mentre al seu 
voltant hi ha qui no té sostre o pateix 
gana, malnutrició o els mals que afec-
ten una part, desgraciadament cada cop 
més important, de la població.

Les Nacions Unides han demostrat, 
amb números, que és possible eradicar 
la pobresa amb els béns, productes i 
mitjans que avui es produeixen al nos-
tre planeta. Només la cobdícia desmesu-
rada, la manca de sentiments humans i 
l’egocentrisme absolut poden explicar 
que la humanitat no hagi acabat amb 
aquest mal  social.

Al Masnou també hi ha persones 
que pateixen, que són desnonades de 
casa seva, que no tenen res per alimen-
tar els seus fills, i que han perdut feines 
i esperances. Gent que recull aliments 

i andròmines de les escombraries, que 
subsisteix amb allò que tots plegats 
llencem.

No podem mantenir-nos impassi-
bles. L’Ajuntament ha de ser sensible a 
aquesta situació i esmerçar actuacions 
i recursos per acabar amb la pobresa. 
D’aquesta manera, només d’aquesta 
manera, tots els masnovins i masnovi-
nes podrem viure amb dignitat i amb 
l’orgull de pertànyer a una societat justa 
i humanitària.

Per això, el nostre Grup va participar 
en les reunions fetes per establir accions 
contra la pobresa en l’exercici del 2013, 
malgrat que les accions no tenien ob-
jectius clars i que no es tingués un pla 
d’actuació que, partint d’una visió de 
conjunt, permetés dedicar els recursos 
a aquelles accions més efectives per tal 
d’aconseguir avenços clars contra la po-
bresa i les seves conseqüències.

Però no n’hi ha prou. Reclamem, com 
ja ho hem fet al Ple, la convocatò-
ria urgent del Consell Municipal de 
Benestar Social amb dos objectius: 
primer, avaluar les accions fetes l’any 
2013, els objectius aconseguits, i va-
lorar-ne l’efectivitat; segon, redactar 
un pla contra la pobresa i dotar-lo 
econòmicament –cosa que es pot 
fer amb els pressupostos prorrogats 
actuals–, constituir la comissió mixta 
partits-entitats socials per discutir-lo 
i aplicar-lo com més aviat millor en 
aquest exercici.

ICV-EUiA tornarà a contribuir-hi si 
així es fa, però, en cas contrari, propo-
sarem aquestes actuacions mitjançant 
propostes directes al Ple. La pobresa no 
pot esperar. Els nostres nens i nenes, els 
nostres adults desesperats, els nostres 
avis i àvies amb pensions baixes no po-
den esperar.

Resposta a la carta de l’alcalde
En El Masnou Viu del mes de març pas-
sat, l’alcalde feia referència, una vegada 
més, a la situació financera de l’Ajunta-
ment en iniciar el mandat. Situació com-
plicada, com la de totes les altres admi-
nistracions públiques, però en cap cas 
no era catastròfica, com sembla dibuixar 
una i altra vegada. Parla d’una situació 
en què no es podien pagar ni els prove-
ïdors ni les nòmines, per la qual cosa es 
va haver de demanar un crèdit ICO per 
fer front als pagaments (1,4 milions d’eu-
ros) amb un pla d’amortització de deu 
anys, amb la negativa per part nostra, 
ja que crèiem que no calia demanar-lo, 
atès què l’Ajuntament podia fer els pa-
gaments amb recursos propis. Doncs bé, 

aquest crèdit ha estat retornat en la seva 
totalitat tot just en dos anys. Aquesta és 
la millor prova de la manca de necessitat 
de demanar-lo.

L’alcalde també feia referència a 
l’elevat endeutament de l’Ajuntament 
(10 punts per sobre del màxim esta-
blert). No diu que aquest màxim es-
tablert tot just havia estat modificat i 
que l’Ajuntament, per no apujar els im-
postos, havia reduït els ingressos, amb 
la qual cosa va fer que l’endeutament 
percentualment incrementés. Tan ma-
lament no deuríem estar si el segon any 
del seu mandat el mateix Ajuntament es 
tornava a endeutar per fer front a l’am-
pliació del poliesportiu.

L’alcalde utilitza la situació finan-

cera heretada del Govern anterior per 
justificar un augment d’impostos i taxes 
desmesurat. Però la situació real de les 
finances municipals i els fets demostren 
que menteix respecte a la situació here-
tada. La realitat és que han augmentat 
les despeses municipals a costa de l’in-
crement d’impostos imposat a la ciuta-
dania del Masnou, malgrat la malmesa 
economia familiar que patim. És per això 
que vam convocar un ple extraordinari 
per tal d’aconseguir una rebaixa de la 
pressió fiscal i, tot i que es va aprovar, el 
Govern municipal es nega a aplicar-la. 
Nosaltres seguirem treballant per tal 
que, en moments de crisi econòmica, 
els ciutadans del Masnou no paguin ni 
un euro més del necessari. 

Execució pressupostària any 2013
Fa uns dies es confirmaven les dades de la 
liquidació del pressupost de l’any 2013, o 
el que és el mateix, les dades reals sobre els 
ingressos i les despeses previstos a principis 
d’aquell any.

Pel que fa als ingressos, s’han aconse-
guit liquidar en la línia d’allò pressupostat, 
amb un alt grau de compliment; si en algun 
apartat hi ha hagut ingressos inferiors als 
previstos, s’han vist compensats per uns 
ingressos superiors en d’altres.

Quant a la despesa, el grau d’execució 
ha estat per sota del pressupostat en el con-
junt de la despesa corrent, no en el conjunt 
del pressupost de despeses. S’ha gastat allò 
estrictament necessari en despesa corrent, 
fet que ha permès que, malgrat que s’hi ha-
gin incorporat modificacions durant l’exer-
cici, inclosa l’operació vinculada amb l’am-
pliació del poliesportiu, la despesa global 

hagi estat inferior a la prevista inicialment. 
Ha estat en despeses vinculades a personal 
i compres on s’ha pogut produir l’estalvi.

El resultat de tot això és que la liquida-
ció del 2013 presenta tant un resultat pres-
supostari ajustat positiu com un romanent 
de tresoreria també positiu, d’1,9 milions 
d’euros i de 2,2 milions d’euros, respectiva-
ment. Una part d’aquest romanent es podrà 
destinar a realitzar inversions urgents.

D’altra banda, l’execució i la gestió pres-
supostària del 2013 han permès complir el 
pla de sanejament que es va haver d’assu-
mir per imposició legal, així com passar d’un 
endeutament del 87% el 2011 –dotze punts 
per sobre del límit permès– a un endeuta-
ment del 63% –dotze punts per sota del lí-
mit. També s’ha pogut retornar a finals d’any 
el crèdit ICO que es va haver de sol·licitar per 
pagar els deutes a proveïdors a principis del 
2012 i així s’ha pogut liquidar el pla d’ajust.

Per concloure, es pot dir que s’ha aconse-
guit capgirar la situació anterior, rebaixant 
l’endeutament i passant de romanent ne-
gatiu a positiu. S’està complint el pla de 
sanejament, però no es pot badar, perquè 
qualsevol imprevist o canvi de rumb tor-
naria a posar ràpidament en tensió les 
finances. No es pot oblidar que s’han ha-
gut d’assumir i incorporar als pressupostos 
d’exercicis futurs dues sentències judicials 
no previstes que en conjunt representen 2 
milions d’euros en indemnitzacions, i que 
l’any vinent s’haurà de consignar una paga 
extra, no abonada anteriorment, entre al-
tres coses. 

S’està administrant amb responsabilitat, 
pensant en el present i el futur, però encara 
no hi ha tota la feina feta. Caldrà continuar 
treballant en aquesta línia per tal de garantir 
la prestació de serveis i la qualitat, tal com 
s’està fent actualment.

TRIBUnA PoLíTICA

Artur Gual 
Regidor del 
Grup Municipal
del PSC

Eduard Garcia 
Portaveu del 
Grup Municipal
de CiU

Xavier serra
Regidor del 
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Abril... i sense pressupostos
Ja som a l’abril, és a dir, hem consumit 
una quarta part de l’any, i l’Equip de Go-
vern encara no ha plantejat al Ple mu-
nicipal l’aprovació del pressupost per a 
aquest any 2014.

No fa gaires anys es descrivien els 
pressupostos municipals com l’eina 
més important per fer política, en què 
es reflectien les prioritats del governant 
de torn, es marcaven els reptes de cada 
exercici i s’utilitzaven per donar resposta 
a les noves necessitats que podien sorgir 
al municipi.

Però d’això ja fa molt de temps. Ara, 
i el fet que per aquestes dates encara no 
estigui aprovat el pressupost em dóna 
la raó, el pressupost no deixa de ser un 

instrument tècnic en què es reflecteixen 
les obligacions de pagament que han 
contret els diferents governs i es fixen 
les obligacions fiscals dels contribuents. 
Però res més. No serveix per fer políti-
ca. No serveix per aportar noves idees i 
desenvolupar-les. No serveix per marcar 
prioritats. O almenys no serveix com ho 
feia abans, quan no tot el pressupost 
estava compromès. Avui, en data 1 de 
gener de cada exercici ja sabem en què 
es gastarà més del 90% del pressupost, 
sense que el polític de torn pugui decidir 
res d’aquell 90%.

Ara ens hem de conformar a repartir 
entre totes les àrees un míser 10% (sent 
generosos) del pressupost perquè el 
polític pugui innovar, inventar, resoldre 

nous problemes o, fins i tot, estalviar, 
que no ens aniria gens malament.

Entre el capítol de personal, d’amor-
tització del deute, el pagament d’interes-
sos, el pagament dels serveis contractats 
(recollida d’escombraries, neteja, etc.), 
el pagament de subministraments dels 
edificis, el compliment dels convenis, 
etc., ja no és necessari disposar de pres-
supost el dia 1 de gener de cada exercici, 
perquè, total, tot seguirà i serà igual que 
l’any anterior. És cert que a aquesta situ-
ació s’hi ha arribat amb la contribució de 
tots els polítics i que és comuna a tots els 
municipis i institucions, però potser hau-
ríem de mirar de revertir-la. Nosaltres, si 
es presenta finalment el pressupost a 
aprovació, ho intentarem.

Adolfo suárez: la forja d’un gegant
Se’m feia difícil presentar l’article d’aquest 
Masnou Viu sense esmentar, breument, 
Adolfo Suárez, avui al record després 
d’anys d’oblit. Un oblit en què la seva 
malaltia segurament va ser determinant, 
i la nostra memòria –mandrosa– abrupta-
ment despertada davant de les portes de 
la seva mort. O potser allò que va desper-
tar va ser la nostra consciència?

El temps ho dirà, quan reflexionem 
sobre una obra que ha escrit la nos-
tra història, i que ell veurà, des de la 
tranquil·litat de les Altures, en compa-
nyia de qui va ser el seu guia i mentor. 
Descansi en pau.

La neteja torna a la palestra de 
l’actualitat
El servei de neteja és un dels aspectes 

més valorats pels ciutadans i que prope-
rament s’ha de licitar. Actualment tenim 
un contracte provisional, després d’es-
gotar-se la pròrroga del servei anterior 
i d’haver quedat deserta la licitació. Un 
error de l’anterior Equip de Govern que 
ha arribat el moment de corregir.

La nova proposta ha de reunir diver-
sos requisits: primer, oferir un servei de 
qualitat que arribi a tots els punts de la 
nostra vila; segon, modernitzar mecàni-
cament tant la flota com els recipients 
contenidors; tercer, fomentar la cultura 
del reciclatge entre la població ajudant 
a la sostenibilitat mediambiental; i quart, 
presentar un projecte ajustat al mercat. 

Per a la seva consecució, el Partit Po-
pular del Masnou ha presentat diverses 
propostes per a la seva millora. 

Però la neteja és un deure de tots, un 

deure cívic i de convivència, i l’educació 
i el respecte pel nostre poble, pels seus 
carrers i els seus jardins és una respon-
sabilitat ciutadana.

ocupacions i autogestió de les 
propietats d’altres
Fa uns dies, un grup de joves va ocupar 
uns locals privats del Masnou, amb di-
versos pretextos i donant-se publicitat, 
coneixedors dels límits del delicte i se-
gurament ben assessorats. Al Ple muni-
cipal hi va haver una intervenció d’una 
jove respecte a aquesta qüestió, que va 
demanar explicacions sobre les diverses 
actuacions policials que es van produir 
després de l’ocupació. I el respecte pels 
drets de tots, començant per la propietat 
privada? Hi ha qui ens vol fer veure el 
món a l’inrevés... 

Centre d’Empreses Casa del Marquès
Properament, l’Ajuntament del Masnou 
posarà en funcionament un nou equi-
pament, el Centre d’Empreses Casa del 
Marquès, que té per objectiu principal 
convertir-se en el referent del desenvo-
lupament econòmic del territori. 

El Centre d’Empreses Casa del Mar-
quès és una aposta clara de l’Ajuntament 
per continuar prestant serveis de qualitat 
que donin respostes a les necessitats de la 
ciutadania. Malgrat que la situació actual 
promoguda pel Govern de l’Estat posa en 
qüestió alguns dels serveis que oferim des 
dels ajuntaments, cal una voluntat ferma 
des de les administracions locals de seguir 
prestant serveis de qualitat als nostres 
ciutadans. Amb la situació de crisi actual, 
que ha portat moltes persones a l’atur, és 

necessari que des dels ajuntaments po-
sem a l’abast de la ciutadania els serveis 
necessaris per contribuir a dinamitzar 
l’economia local i a generar ocupació.

El Centre d’Empreses ha de conver-
tir-se en un equipament que contribuei-
xi al desenvolupament de l’economia del 
nostre entorn, donant suport al teixit em-
presarial existent i facilitant als nous em-
prenedors les condicions adients per tal 
de fer néixer els seus projectes empresari-
als i acompanyar-los en el seu creixement. 

El Centre d’Empreses Casa del Mar-
quès suposa un pas endavant per al 
servei d’empresa del nostre Ajuntament, 
que oferirà, a partir d’ara, el servei d’allot-
jament per a microempreses que com-
pleixin els requisits fixats en el reglament 
i el lloguer d’altres espais, com sales de 

reunions, aules de formació i un petit au-
ditori, al conjunt d’empreses del Masnou 
i dels municipis veïns. A part, el Centre 
esdevindrà un Punt d’Assessorament a 
l’Emprenedor, on es podrà fer tota la tra-
mitació per donar d’alta petites empreses 
i autònoms.

Aquest és un projecte estratègic per a 
l’Ajuntament del Masnou, que té el suport 
de tots els grups municipals i que neix 
amb una clara vocació de servei d’àmbit 
supramunicipal que s’ha concretat amb 
l’aprovació de convenis amb els ajunta-
ments d’Alella i Teià. 

Finalment, vull donar el meu agraï-
ment a totes les persones que estan tre-
ballant per tal que el Centre d’Empreses 
Casa del Marquès sigui una realitat, així 
com a tots els grups municipals.

Quim 
Fàbregas 
Regidor del 
Grup Municipal
d’ERC-Acord 
pel Masnou

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Frans Avilés
Portaveu del 
Grup Municipal
del GIM
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Kids&Us El Masnou

C/ Flos i Calcat, 41
08320 El Masnou  
T. 665 643 841
elmasnou@kidsandus.es

La teva mascota és xic?
Passeig Romà Fabra, 19
08320 El Masnou
Tel./fax 93 540 37 93 - 607 227 772
xic@xicmasnou.com 
www.xicmasnou.com

Fidelitza’t amb la nostra 
“taRgEta gRatuïta”
Recorda: tens un descompte del 5% 
+ un 4% del total de la compra

Posa’t a punt per 
sETMAnA sAnTA

Descomptes especials 
en alimentació i accessoris

Horari: 
De 9 a 14 h i de 17 a 20.30 h 
Dissabte, de 9 a 14 h

• Perruquers: estilistes canins i felins
• Venda de cadells de tot tipus
• aquariofília 
• Nutrició natural i primeres marques
• accessoris d’últimes tendències

SERVEI a DOMICILI de pinso i perruqueria

RogeR de FloR 34 
RepaRació de calçat i esmolats

serVeis ConCertats:
AEroporT, ESTACió dE SANTS, BCN, 
ALTrES. ES poT rESErvAr EL SErvEi. 
pAQUETEriA, SErvEiS MÈdiCS, ETC.

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

ServeI a dOmICIlI

verdures del maresme,
del pagès a casa

Tenim pa de baguet
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  ABRIL

  Dijous 3 
9.30 h / Espai Casinet

espai de dinamització 
per a dones compartim  

Espai perquè les dones compar-
teixin temes que els interessen: 
creixement, suport i aprenentatge 
personal amb visió de gènere. Dina-
mitzadora: Adela Moragas.
Grup de matins: 3 abril, 8 maig, 5 
juny, i 3 juliol, de 9.30 a 11.30 h. 
Grup de tardes: 15 abril, 20 maig, 17 
juny i 15 juliol, de 18 a 20 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 4 
14.30 h / Edifici Centre

curs: “Posa en marxa la 
teva botiga virtual”  

Formació per donar eines per crear 
i millorar la gestió d’un negoci en 
línia. Final del curs: 30 de maig. 
Inscripcions i informació a la Re-
gidoria de Promoció Econòmica: 
p.economica@elmasnou.cat.
Ho organitza Ajuntament del Masnou

18.30 h / Els Vienesos

Country  
Els divendres, cada 15 dies. Cal ins-
cripció prèvia a la secretaria del Banc 
del Temps, els dimecres de 17 a 19 h. 
Horari: De 18.30 a 19.30 h, principi-
ants; de 19.30 a 20.30 h, avançats.
Ho organitza: Banc del Temps El Masnou

20 h / Espai d’Exposicions del Casinet

exposició: José antonio 
sancho // marcel rubio 
Juliana  

Cicle d’Arts Visuals Connexions
Fins al 27 d’abril. Exposició que con-
necta les obres del fotògraf masnoví 
José Antonio Sancho i el jove artista 
de Badalona Marcel Rubio Juliana. 
Es podrà visitar fins al 27 d’abril en 
l’horari següent: 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.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 5 
11 h / C/ de Barcelona i Roger de Flor

fira d’artesania 
de Primavera  

Fins al diumenge a les 21 h. Fira 
d’artesania, amb activitats per a 
adults i infants. Mostra de tallers.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

B. Flowers, de marta 
carrasco  

A partir del paral·lelisme entre les 
flors i la dona, el muntatge proposa 
una reflexió més enllà de la bellesa, 
l’harmonia, la complicitat o la riva-
litat floral per abordar temes com 
la supervivència, la resistència a la 
marginació, el maltractament i l’es-

sència de l’ésser humà. Preu: 10 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 6 
10 h / C. de Barcelona i Roger de Flor

fira d’artesania 
de Primavera  

Fira d’artesania, activitats per a totes 
les edats i mostra de tallers.
Ho organitza: La Colla de l’Hort.

11 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Workshop: Que nos 
cuenten lo bailao, 
de marta carrasco  

Durada de 14 hores. La proposta 
de la ballarina Marta Carrasco no 
constitueix una classe d’aprenen-
tatge, sinó d’estimulació creativa i 
de potenciació de l’autoconfiança. 
Inscripcions limitades. Informació i 
inscripcions: 93 557 18 51 i a cultu-
ra@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Gent del Masnou

assemblea anual de socis  
Ho organitza: Gent del Masnou

17 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

L’arbre de la vida, 
d’aboonteatre  

Teatre per a nadons
L’arbre de la vida és una obra de 
caràcter simbòlic pensada per 
a totes les edats, però adreçada 
especialment a nadons de fins a 3 
anys. Places limitades. Venda d’en-
trades: anticipada a www.quedat.
cat o a la taquilla de l’Espai Escènic 
Ca n’Humet dues hores abans de 
l’espectacle. Preu: 3 euros. Han de 
pagar entrada tots els infants sense 
diferència d’edat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

L’arbre de la vida, 
d’aboonteatre  

Teatre per a nadons
Preu: 3 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dilluns 7 
18 h / Els Vienesos 

Taller de roses de tela 
amb agulla  

Ho organitza: Banc del Temps El Masnou

  Dimarts 8 
18.30 h / Ca n’Humet Espai Jove

ca n’Humet et forma  
Aula d’estudi dinamitzada 
i tècniques d’estudi
Us ajuden a resoldre dubtes, pre-
parar treballs i exàmens... De 18.30 
a 20.30 h. Un cop al mes, es fa una 
sessió de tècniques d’estudi. A partir 
de 12 anys. Més informació, al telè-
fon 93 540 32 07, adreça electrònica 
canhumet@elmasnou.cat o al Face-
book Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

18.30 h / Biblioteca Joan Coromi-
nes, sala polivalent

conferència: “Patrimoni 
i ciutadania”  

Conferència a càrrec d’Itzíar 
González, seguida d’un col·loqui 
obert a la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dijous 10 
10 h / Biblioteca Joan Coromines, 
sala polivalent

la teva empresa i els 
teus productes es po-
den vendre a l’exterior!  

Sessió informativa per a empre-
ses i persones emprenedores
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i 
Diputació de Barcelona

17.30 h / Els Vienesos

actuart  
Vine a explorar la teva creativitat
Actuart ofereix la improvisació com 
a manera d’explorar la creativitat. 
En aquest taller s’aprèn a fer servir 
l’art per conèixer millor la nostra 
part física, emocional, vocal i 
mental. Grups de 15 persones com 
a màxim.
Ho organitza: La Capseta Creativa, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.

  Divendres 11 
17 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Juguem jugant. 
el drac de sant Jordi  

Taller en què es farà un drac. És 
imprescindible portar una ouera 
de cartró.
Ho organitza: Comissió de Lleure Infantil de 
Luz del Alba

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre La 
guerra al Maresme (1936-
1939), de Jordi amar  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 12 
10 h / Edifici Centre

Taller de tècniques de 
muntatge de bijuteria  

Inscripcions fins al 9 d’abril a info@
sarplataygemas.com.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

19.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove

Master class i ballada 
de ‘swing’  

Master class de nivell mitjà i inicial, i 
ballada per a tothom.
Horari: A les 19.30 h, master class 
de nivell mitjà; a les 21.00 h, 
master class de nivell inicial; a les 
23.00 h, ballada. Places limitades. 
Per a més informació, podeu trucar 
al telèfon 93 540 32 07, enviar un 
correu a canhumet@elmasnou.cat 
o consultar el Facebook Ca n’Hu-
met Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Un fet salvatge  
Dues parelles es reuneixen. El fill de 
l’una, amb tan sols nou anys, ha fet 
mal al de l’altra en un parc públic. 
Al final, els pares són més salvatges 
que els fills. Preu: 5 euros
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i 
RAUXA Arts Escèniques

  Diumenge 13 
9 h / Platja d’Ocata

xiii Volada d’estels  
Tallers de construcció i enlairada 
d’estels, castell inflable i exhibicions 
d’estels acrobàtics. Xocolata i coca 
per als participants matiners. No cal 
inscripció.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la mina d’aigua 
del masnou  

Us convidem a submergir-vos sota ter-
ra per descobrir un tram de les mines 
d’aigua Cresta i Malet. Cal inscripció 
prèvia a museu.nautica@elmasnou.cat 
o al telèfon 93 557 18 30.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Un fet salvatge  
Preu: 5 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
RAUXA Arts Escèniques

  Dimarts 15 
9.30 h / Pau Casals

deixalleria mòbil  
Fins al 20 d’abril de 2014
Ho organitza: Aj-untament del Masnou

19 h / Ca n’Humet, Espai Jove

Vine a fer teatre!  
Taller de teatre per a joves 
(places limitades)
Per a més informació i inscripcions, 
podeu trucar al telèfon 93 540 32 
07, enviar un correu a canhumet@
elmasnou.cat o consultar el Face-
book Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 16 
11 h / La Barqueta, sala polivalent

fes la teva mona de Pasqua  
Elabora la teva pròpia mona de 
Pasqua. Activitat adreçada a infants. 
Les places són limitades. Cal fer la 
inscripció prèvia abans del 10 d’abril 
per correu electrònic a infancia@
elmasnou.cat. Per assistir a aquesta 
activitat, s’ha de portar un davantal 
i una carmanyola per endur-se la 
mona a casa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Els Vienesos

curs de cuina a 
els Vienesos  

Plats d’abril. 
Ho organitza: Comissió de Lleure per a 
Adults de Luz del Alba

19 h / Ca n’Humet, Espai Jove

Vine a ballar!  
Taller de ball per a joves (places 
limitades)
Per a més informació i inscripcions, 
podeu trucar al telèfon 93 540 32 
07, enviar un correu a canhumet@
elmasnou.cat o consultar el Face-
book Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 17 
19 h / Ca n’Humet, Espai Jove

Torneig de Buzz  
El Buzz és un videojoc de preguntes 
i respostes molt divertit que simula 
un programa de televisió. Per par-
ticipar-hi sol o en equip. Per a més 
informació, podeu trucar al telèfon 
93 540 32 07, enviar un correu a 
canhumet@elmasnou.cat o consultar 
el Facebook Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 18 
17 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Made in Masnou
cabaret circ de 
l’associació lacam  

El col·lectiu LACAM, presenta un 
nou cabaret amb espectacles de 
diferents disciplines i d’espectacula-
ritat assegurada. La jornada comen-
çarà amb un taller adreçat a infants 
a les 17 h. A les 19 h tindrà lloc el 
cabaret. Preu: 1 € els tallers infantils 
i 4 € el cabaret circ.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 20 
12 h / Plaça d’Ocata

ballada de sardanes  
Cobla Ciutat de Terrassa.
Ho organitza: Agrupació Sardanista del 
Masnou

  Dimarts 22 
18.30 h / Biblioteca Joan Coromi-
nes, sala polivalent 

conferència: 
“civilització dels hàbits 
i costums: Història 
de la vida quotidiana”  

Conferència a càrrec de Jordi Collet, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove

ca n’Humet et forma  
Aula d’estudi dinamitzada 
i tècniques d’estudi
Us ajuden a resoldre dubtes, pre-
parar treballs i exàmens... De 18.30 
a 20.30 h. Un cop al mes, es fa una 
sessió de tècniques d’estudi. A 
partir de 12 anys. Més informació al 
telèfon 93 540 32 07, l’adreça elec-
trònica canhumet@elmasnou.cat o al 
Facebook Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

AGEnDA.  Del 3 d’abril al 23 de maig
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  Dijous 24 
10 h / Biblioteca Joan Coromines, 
sala polivalent

aconseguir finançament 
en temps de crisi  

Sessió informativa per a empreses 
i persones emprenedores
Ho organitza: Unitat de Promoció Econòmi-
ca i Diputació de Barcelona

17.30 h / Els Vienesos 

Taller: art i família  
Activitats artístiques obertes i lliures 
per compartir amb la família o els 
amics una bona estona mitjançant 
el joc creatiu, simbòlic i experimen-
tal. Preu: 3 euros per persona.
Ho organitza: La Capseta Creativa, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.

  Divendres 25 
18 h / Biblioteca Joan Coromines, 
àrea de suport

bibliolab.
La princesa, Sant Jordi 
i el drac, amics secrets  

Taller creatiu i participatiu al voltant 
del conte La princesa, Sant Jordi i 
el drac, amics secrets. A càrrec de 
Noemí Fernández. Activitat familiar 
recomanada per a infants entre 4 
i 9 anys acompanyats d’un adult, 
que participarà en l’activitat. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre 
El frutal del adiós, 
de guillem Vallejo  

Presentació a càrrec d’Esteve Pujol.
Ho organitza: biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 26 
19.30 h / Pl. Marcel·lina de 
Monteys - C/ Romà Fabra

festa de l’escola ocata.
Una festa gegant!  

L’escola surt al carrer i convida petits 
i grans a participar en jocs i tallers. 
També mostrarà la geganta i els 
objectes fets especialment per a ella 
pels alumnes del centre.
Ho organitza: AMPA Escola Ocata

11 h / Els Vienesos

Taller d’olis essencials  
Preu: Participació en despeses
Ho organitza: Banc del Temps El Masnou

17.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove

Jornada J de Jocs  
Jocs de taula moderns de la ludote-
ca de l’associació J de Jocs. A partir 
de 14 anys.
Ho organitza: J de Jocs

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Manifestación, 
d’albert Pla  

Aquesta és la història tràgicament 
divertida d’un home atrapat en una 

manifestació, que es va perdent en 
manifestacions diverses i que, al 
final, ni sap per què es manifesta.
Preu: 15 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 27 
17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

aprenem a comprar  
Un espai en què les famílies podran 
passar una estona juntes aprenent 
hàbits de consum responsable.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

diumenge amb lletres  
Vetllada artística, amb monòlegs 
còmics, música, cant, fragments 
teatrals, dansa, contes, poesia... 
Ho organitza: Rauxa, Arts Escèniques

  Dimarts 29 
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

deixalleria mòbil  
Fins al 4 de maig de 2014
Ho organitza: Oficina de Medi Ambient i 
Paisatge

18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove

ca n’Humet et forma  
Aula d’estudi dinamitzada 
i tècniques d’estudi
Us ajuden a resoldre dubtes, pre-
parar treballs i exàmens... De 18.30 
a 20.30 h. Un cop al mes, es fa una 
sessió de tècniques d’estudi. A 
partir de 12 anys. Més informació 
al telèfon 93 540 32 07, l’adreça 
electrònica canhumet@elmasnou.
cat o al Facebook Ca n’Humet 
Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 30 
8 h

sortida al monestir 
de montserrat  

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

10 h / Port esportiu

fira flotant  
Fins al dia 4 de maig. Cita que ja ha 
esdevingut una referència per als 
amants de la nàutica, i, especial-
ment, la nàutica d’ocasió. Més infor-
mació: http://feriaflotantemasnou.
com. Tel. 93 540 30 00.
Ho organitza: Promociones Portuarias

 MAIG

  Divendres 2 
18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove

Tarda de Playstation  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 3 
10 h / Edifici Centre, sala Joan 
Comellas 

Jornada banc del Temps  
Jornada de treball i reflexió sobre el 
Banc del Temps.
Ho organitza: El Banc del Temps del Masnou, 
Salut i Família, i Ajuntament del Masnou

  Diumenge 4 
12 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Paradís, de divinas  
Una bona proposta per endinsar-se 
en la música de la primera meitat 
del segle XX de la mà de la Rosa i la 
Carmeta, dues coristes del Paradís, 
una companyia ambulant de varie-
tats. Entrada gratuïta amb invitació 
per a les persones del Masnou de 
més de seixanta-cinc anys. Més in-
formació: Regidoria de Gent Gran.
Preu: 10 €.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Paradís, de divinas  
Preu: 10 euros
Entrada gratuïta amb invitació per a 
les persones del Masnou de més de 
seixanta-cinc anys. Més informació: 
Regidoria de Gent Gran.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 6 
18.30 h / Biblioteca Joan Coromines, 
sala polivalent

La maternitat d’Elna  
Conferència a càrrec d’Assumpta 
Montellà, seguida d’un col·loqui 
obert a la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove

ca n’Humet et forma  
Aula d’estudi dinamitzada 
i tècniques d’estudi
De 18.30 a 20.30 h. Un cop al mes, es 
fa una sessió de tècniques d’estudi. 
A partir de 12 anys. Més informació 
al telèfon 93 540 32 07, l’adreça elec-
trònica canhumet@elmasnou.cat o al 
Facebook Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Dijous 8 
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines, 
àrea de suport

Taller de manualitats  
Fes el teu dòmino, a càrrec 
d’Ana Guillem
Els infants crearan un dòmino per 
després aprendre a jugar a aquest 
joc tradicional. A partir de 6 anys. 
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 9 
17 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Juguem jugant  

Fem un mural sobre el medi ambi-
ent. Es farà un mural en commemo-
ració de la jornada sobre el medi 
ambient.
Ho organitza: Comissió de Lleure Infantil de 
Luz del Alba

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre 
Seguint les passes 
dels almogàvers, 
de gregorio luri  

El filòsof i pedagog establert al 
Masnou presenta el seu darrer llibre, 
crònica d’un viatge a peu remuntant 
el riu Tundjia, fins al centre de Bul-
gària. Presentarà el llibre l’escriptora 
i periodista Eva Piquer.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Els Vienesos

conferència: 
“Què són les radiacions 
electromagnètiques 
i per què hem 
de parar-hi atenció?”  

Conferència a càrrec de Laia Duran, 
del Banc del Temps El Masnou
Ho organitza: Banc del Temps El Masnou

19 h / Ca n’Humet, Espai Jove

el grand Prix  
Joc interactiu de preguntes per 
jugar en equip i competir amb altres 
equips de joves. A partir de 12 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai d’Exposicions del Casinet

exposició: Juanmi 
muñoz // sergi gonzález  

Cicle d’Arts Visuals Connexions
El treball d’aquests dos artistes 
masnovins proposa un viatge del 
realisme en el gènere del paisatge 
a l’abstracció del macro i la reinter-
pretació de les formes. Fins a l’1 de 
juny. Horari: 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.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 10 
10 h / Edifici Centre

Taller de tècniques de 
muntatge de bijuteria  

Inscripcions fins al 7 de maig: 
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: La Colla de l’Hort

10 h / Pista esportiva de Pau Casals

i Jornada de medi 
ambient al masnou  

Activitats, cursa, gimcana 
i xocolatada
Cursa de bicicletes pel poble, es-
morzar popular, plantada d’un arbre, 
activitats infantils i atraccions, gim-
cana infantil i xocolatada popular. 
Més informació al telèfon 600 800 
148, també per a les inscripcions a la 
cursa de bicicletes, i a l’adreça elec-
trònica c.c.luzdelalba@live.com.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines, 
àrea infantil

l’Hora del conte. Núvols, 
estels i contes del cel  

Us convidem a gaudir dels contes 
que ens explicarà la narradora “Alma 
i la mar de contes”.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Teatre familiar:
landry el rumbero, 
rumba catalana per a 
gent petita i gran  

Landry el Rumbero és un grup que 
barreja cançons originals amb una 
selecció de temes i danses infantils 
de tota la vida, passades pel sedàs 
de la rumba catalana. Per a totes les 
edats. Preu: 3 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 11 
9 h / Plaça de Ramón y Cajal

ix caminada dels Tres 
Pobles  

Caminada i sensibilització sobre el 
medi ambient, el Masnou, Alella i 
Teià. Amb esmorzar per a tots els 
participants en finalitzar.
Ho organitza: Ajuntament el Masnou

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la mina d’aigua 
del masnou  

Us convidem a submergir-vos sota 
terra per descobrir un tram de les 
mines d’aigua Cresta i Malet. Cal ins-
cripció prèvia a museu.nautica@el-
masnou.cat o al telèfon 93 557 18 30.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

El policia de las ratas, 
de roberto bolaño
dirigida per Àlex rigola  

La història d’un detectiu solitari a 
la recerca d’un assassí en sèrie. A El 
policia de las ratas, una producció 
del Teatre Lliure, es presenta una 
comunitat de rates, treballadores, 
cooperatives i exquisidament edu-
cades, en què Bolaño reclama un 
espai per a la individualitat, per a la 
diferència. Preu: 15 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Pista esportiva de Pau Casals

V festival d’art de 
flamenc del masnou  

Actuacions, menjars i activitats.
Reserva de taules per menjar al te-
lèfon 600 800 148 i a c.c.luzdelalba@
live.com. Actuacions de ball i cant 
flamenc en una jornada familiar, 
alegre i participativa.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba

  Dimarts 13 
9.30 h / Torrent Can Gaio

deixalleria mòbil  
Fins al 18 de maig de 2014
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16.30 h / Biblioteca Joan Coromines, 
sala polivalent 

“la desahuciada que narra”  
Conferència a càrrec de Cristina Fa-

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
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llarás, seguida d’un col·loqui obert a 
la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove

ca n’Humet et forma  
Aula d’estudi dinamitzada 
i tècniques d’estudi
Us ajuden a resoldre dubtes, pre-
parar treballs i exàmens... De 18.30 
a 20.30 h. Un cop al mes, es fa una 
sessió de tècniques d’estudi. A 
partir de 12 anys. Més informació 
al telèfon 93 540 32 07, l’adreça 
electrònica canhumet@elmasnou.
cat o al Facebook Ca n’Humet 
Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Dimecres 14 
19 h / Biblioteca Joan Coromines, 
sala polivalent  

Presentació del llibre 
Calendari d’instints, 
de Vicenç llorca  

A càrrec de Jordi Llavina.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 15 
18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove  

Taller de percussió  
Taller per conèixer els principals 
instruments de percussió. A partir 
de 12 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 16 
19 h / Museu Municipal de Nàutica

conferència: 
“el masnou i la mar”  

Amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus i la Fira Comercial
A càrrec de Laureà Carbonell i Relat, 
capità de la marina mercant, doctor 
en història medieval, professor jubi-
lat de la Facultat de Nàutica. Parlarà 
sobre els orígens del Masnou, la 
pirateria, l’etapa marinera del Mas-
nou i l’herència que se’n conserva.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Els Vienesos

conferència: “la física 
quàntica i les seves 
aplicacions a les 
teràpies alternatives”  

Ho organitza: Banc del Temps El Masnou

  Dissabte 17 
10 h / Port esportiu

fira comercial 
i gastronòmica  

Fins al 18 de maig. S’hi exposaran 
estands amb productes diversos. Es 
complementarà amb un bon espai 
destinat a la gastronomia per degus-
tar-hi una àmplia varietat de plats i 
tastets. S’hi duran a terme activitats 
per a tothom: sortides amb vaixell, 
tallers infantils, passejades culturals, 
música i balls a la plaça d’Europa, etc.
Ho organitza: Federació del Comerç, la 
Indústria i el Turisme, amb el suport de 
l’Ajuntament del Masnou

19 h / Ca n’Humet, Espai Jove  
Premier carvings  

Visionament de vídeos i col·loqui. 
A partir de 12 anys.
Ho organitza: Carvings

19 h / Plaça de l’Església  
descobreix el masnou: 
itinerari cultural  

Màxim: 25 persones per grup.
Itinerari cultural en el marc de la Fira 
Comercial i Gastronòmica. Recorre-
gut a peu per descobrir el passat i el 
present de la població marinera del 
Masnou. Visita guiada gratuïta. Cal 
fer reserva prèvia al Museu Munici-
pal de la Nàutica (tel. 93 557 18 30 i 
museu.nautica@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet  
Aïllats  

Qui és l’assassí? Una peça teatral de 
misteri amb una pàtina de comèdia 
negra en què els personatges, aïllats 
per la neu, se les han d’empescar 
per descobrir qui és l’assassí d’entre 
tots ells i així evitar ser-ne la propera 
víctima. Preu: 5 €
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou 
i GAT El Masnou

  Diumenge 18 
10 h / Port esportiu  

fira comercial 
i gastronòmica  

Ho organitza: Federació del Comerç, la 
Indústria i el Turisme, amb el suport de 
l’Ajuntament del Masnou

10 h / Sortida del Club Nàutic del 
Masnou  

cursa Popular la sansi  
Amb un recorregut de 5 km.
Preu: Segons l’edat
Ho organitza: Club La Sansi, Club Nàutic i 
Ajuntament el Masnou

11 h / Plaça dels Països Catalans  
17a Trobada de gossos  

Demostració de la Unitat Canina 
dels Mossos d’Esquadra, agilitat ca-
nina, mercat, rifa i desfilada de gos-
sos d’ADAM. Els gossos de la Unitat 
Canina dels Mossos d’Esquadra 
faran una demostració de les seves 
habilitats i d’obediència. Mercat de 
tot a 1 euro, rifa d’un pernil, desfila-
da dels gossos d’ADAM i paradetes 
amb informació sobre l’associació i 
venda d’alguns articles.
Ho organitza: ADAM

12 h / Plaça de l’Església  
descobreix el masnou: 
itinerari cultural  

Itinerari cultural en el marc de la 
Fira Comercial i Gastronòmica del 
Masnou. Recorregut a peu per 
descobrir el passat i present de la 
població marinera del Masnou. Visita 
guiada gratuïta. Cal inscripció prèvia 
al Museu Municipal de la Nàutica, al 
telèfon 93 557 18 30 o a l’adreça elec-
trònica museu.nautica@elmasnou.cat. 
Màxim 25 persones per grup.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet  
Aïllats  

Una peça teatral de misteri amb una 
pàtina de comèdia negra en què els 
personatges, aïllats per la neu, se les 
han d’empescar per descobrir qui 
és l’assassí.
Preu: 5 €.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i GAT El Masnou

  Dilluns 19 
7 h  

sortida de 6 dies 
a normandia i bretanya  

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

  Dimarts 20 
18.30 h / Biblioteca Joan Coromi-
nes, sala polivalent  

“l’enigma de la llibertat: 
una perspectiva 
biològica i evolutiva 
de la llibertat humana”  

Conferència a càrrec de David Bue-
no, seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove
Ca n’Humet et forma  

aula d’estudi dinamitzada 
i tècniques d’estudi  

Us ajuden a resoldre dubtes, pre-
parar treballs i exàmens... De 18.30 
a 20.30 h. Un cop al mes, es fa una 
sessió de tècniques d’estudi. A 
partir de 12 anys. Més informació al 
telèfon 93 540 32 07, l’adreça elec-
trònica canhumet@elmasnou.cat o al 
Facebook Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou  

  Dimecres 21 
18 h / Els Vienesos  

curs de cuina a 
els Vienesos  

Plats de maig.
Ho organitza: Comissió de Lleure per a 
Adults de Luz del Alba

19 h / Biblioteca Joan Coromines, 
aula de formació  

Tertúlia literària  
Comentari de la novel·la El silenci dels 
arbres, d’Eduard Márquez.
Us convidem a intercanviar i com-

partir sensacions al voltant d’aquesta 
novel·la. Conduirà la tertúlia l’escrip-
tora M. Carme Roca. La Biblioteca 
posa a la vostra disposició exemplars 
del llibre fins a exhaurir existències.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 22 
17.30 h / Biblioteca Joan Coromi-
nes, àrea de suport  

Taller de manualitats  
Decoració de primavera a càrrec 
d’Ana Guillén. Activitat familiar 
adreçada a infants entre 3 i 5 anys 
acompanyats d’un adult. Cal inscrip-
ció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 23 
18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove  

Torneig de ping-pong  
A partir de 12 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

altres informacions
Entrades per als espectacles 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet
Les entrades per als espectacles 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet es 
poden comprar al portal comerci-
al www.quedat.cat o bé a les ta-
quilles de la sala municipal dues 
hores abans de cada espectacle. 

Tertúlia literària al voltant 
del llibre Las mujeres que 
corren con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat del 
Masnou organitza una reunió, dos 
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a 
la seva seu (al Casinet), per llegir i 
comentar el llibre Las mujeres que 
corren con los lobos, de l’autora 
Clarissa Pinkola Estés. Per a més 
informació, truqueu al telèfon 655 
55 00 27. Animeu-vos-hi!

Al web de l’Ajuntament del 
Masnou, hi podeu consultar 
tota la informació d’aquesta 
agenda i tota l’actualitat muni-
cipal actualitzades: http://www.
elmasnou.cat.

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

MIREM 
PER TU!!!

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

de vedella, xai, bou, porc i poltre.

merCaT mUNICIPal. Parades 26 i 40 
Tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

MErCAT MuniCiPAl. Parades 27 i 28
tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com

A EcoFruit oferim fruita i verdura, bolets, 
germinats i productes de rebost. 

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

TOT PrOdUCTeS
eCOlÒGICS

elaBOraCIó 
PrÒPIa

servei a 
DoMicili

Els dies 17 i 18 estarem 
a la XV Fira Comercial 

i Gastronòmica, 
al port del Masnou



El mercat setmanal del Masnou es renova 
amb l’arribada de la primavera. Gaudeix d’una passejada 
visitant-ne les parades i els nous articles que t’ofereixen. 

No deixis passar l’oportunitat i 
ATRAPA EL VAL del mercat setmanal! 

Més de 1.000 vals amb regal: paraigües exclusius del 
mercat setmanal i begudes de cafè!

E
studi G

ràfic S
anti i E

lena - santidu@
telefonica.net

Comerços col·laboradors: • La Botiga deL Cafè • doLCe Vita • La Bona estona • Àgora
Més informació a: p.economica@elmasnou.cat - Mercat setmanal del Masnou (al costat de l’edifici Centre)

Ho organitza: Hi col·labora:

abril i maig fins a esgotar els vals sorpresa


