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ACEITUNAS SOLIS E HIJOS
Des de 1982...

al seu servei al mercat setmanal

OLIVES - BACALLÀ - FRUITS SECS

Especialitat en olives d’elaboració pròpia

El pèl per a qui 
el vulgui i el sol 
per a tothom
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CARTA DE
L’ALCALDE

Satisfacció

Esgotem l’actual curs polític municipal amb la satisfacció d’haver donat un impuls molt 
important a la posada en funcionament del nou model de neteja viària i recollida d’escom-
braries, gràcies a l’aprovació dels nous plecs que han de servir de base per a la contractació 
del servei. Aquest ha estat i segueix sent un compromís d’aquest govern municipal. Con-
cretament, en aquesta primera etapa, que ha consistit en l’elaboració de les bases del nou 
servei, s’hi ha estat treballant durant més de dos anys. Seguidament, encetarem el procés, 
no menys complex, de licitació i adjudicació del servei i, si no hi ha inconvenients, durant 
el primer trimestre de l’any vinent en podrem veure la posada en funcionament. 

El funcionament de l’actual servei respon a un disseny, unes necessitats i unes caracte-
rístiques de l’any 1992 i que varen ser parcialment modificades a l’inici de l’any passat. El 
que ara ens proposem és una actualització, modernització i replanteig d’alguns aspectes, 
si bé condicionats al context econòmic actual, però sense deixar de ser ambiciosos. Impli-
carà, d’entrada, un necessari canvi en els mitjans, els elements materials i la manera com 
recollim –per citar un dels objectius– la brossa selectiva, amb la finalitat d’incrementar la 
nostra contribució a la millora del medi ambient, de la neteja dels nostres carrers i places 
i, en definitiva, a la qualitat de vida al Masnou. Tindrem oportunitat de parlar-ne abasta-
ment en un futur immediat.

Vull agrair l’esforç a tots els que han participat en aquest llarg procés, inclosos els grups 
municipals que no comparteixen responsabilitats en el govern però que han estat capaços 
d’aportar elements que han millorat els plecs que han de fer possible el canvi d’escenari 
quant a la neteja de la nostra vila.

I no vull concloure sense anunciar-vos que al setembre commemorarem el Tricentenari del 
1714, amb esdeveniments cívics i culturals, i desitjar-vos que passeu un bon estiu.

Pere Parés 
Alcalde
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l’ajuntament destina 825.000 
euros a la recollida d’escombraries 
i a actuacions en espais públics 
i en el patrimoni municipal
Les intervencions han de començar abans que finalitzi el 2014

l Ple del mes de juny va 
aprovar definitivament  
l’expedient de modifica-
ció de crèdit  segons el 

qual es destinen 825.000 euros al 
servei de recollida d’escombraries, 
a diverses actuacions en espais 
públics i d’altres en el patrimoni 
municipal. L’expedient va ser apro-
vat amb els vots a favor de l’Equip 
de Govern (CiU i ERC-AM, 9 vots 
en absència d’un regidor) i el PP (2 
vots), i els vots en contra del PSC 
(3 vots en absència d’un regidor), 
ICV-EUiA (3 vots), el GIM (1 vot) i la 
regidora no adscrita. 

Aquesta modificació de crè-
dit és possible perquè, segons 
estableix la normativa vigent, 
l’Ajuntament hi destinarà part del 
superàvit del 2013 (el romanent 
de tresoreria), però a més perquè 

es compleixen les condicions es-
tablertes per considerar la situació 
financera correcta. En aquest sen-
tit, les intervencions que es duran 
a terme han estat seleccionades 
dintre d’un conjunt més ampli, en 
ser avaluades com a sostenibles i 
que responen a les competències 
inqüestionables de l’Administració 
local. A més, han de ser inversions 
amb una vida útil superior a cinc 
anys.

Les intervencions
Entre les diverses intervencions pre-
vistes, la més destacada és la que 
es destinarà al servei de recollida 
d’escombraries, a la qual es destina-
ran 380.000 euros, que s’invertiran 
en l’adquisició de 1.220 contenidors 
nous. D’una banda, s’instal·laran 
contenidors de polietilè, amb ca-

pacitat per a 1.100 litres, de tapa 
corba, de color gris (les fraccions 
diferents es distingiran pel color de 
la tapa) i de càrrega posterior. Tam-
bé n’hi haurà d’altres de 360 litres. 
L’objectiu és promoure la recollida 
selectiva de paper, envasos i vidre. 
Per aquest motiu, augmentarà el 
nombre de contenidors i seran més 
petits que els actuals.

Quant a les intervencions en 
espais públics, es reurbanitzaran els 
carrers de Primer de Maig, Mare de 
Déu del Carme i Capità Mirambell. 
Destaca especialment la urbanitza-
ció provisional del solar del carrer 
Almeria, que s’adequarà per con-
dicionar la zona que funciona com 
a aparcament (1.902 m2) mentre 
es concreta l’ús definitiu del solar, 
que haurà d’acollir un equipament. 
També dintre d’aquest grup d’inver-

E

ACTUALITAT

La reurbanització del solar del carrer Almeria és una de les intervencions previstes i més destacades.

  SUPERÀVIT  

Les inversions 
són possibles 
gràcies al 
romanent de 
tresoreria del 
2013
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sions se n’inclou una destinada a la 
creació de pipicans.

Vetllant pel patrimoni municipal
Entre els projectes emmarcats dintre 
del patrimoni municipal destaca la cli-
matització de l’Edifici Centre, al qual 
es destinaran 90.000 euros. És previst 
canviar la maquinària i la seva ubica-
ció, així com fer una revisió exhaus-
tiva de tots els elements que preveu 
el sistema per tal d’adequar-lo a la 
normativa. La Mina d’Aigua, la reo-
bertura recent de la qual ha obtingut 
una resposta molt bona per part del 
públic, es beneficiarà també de les 

inversions previstes, amb un pressu-
post de 30.000 euros, amb els quals 
es vol ampliar la zona recuperada i 
visitable. En la mateixa línia de recupe-
ració del patrimoni arquitectònic, es 
troba el projecte de condicionament 
de diversos edificis municipals, com 
ara l’equipament cívic Els Vienesos, 
el Casal de Gent Gran d’Ocata, l’Espai 
Familiar “Ludoteca”  i la coberta de 
les instal·lacions de Protecció Civil.

Amb totes aquestes inversions, 
l’Equip de Govern confia que es 
pugui donar un pas important en la 
millora i la conservació dels espais 
públics i del patrimoni del Masnou.  

llorenç Birba 
Regidor d’Hisenda 

Com a conseqüència de l’austeritat 
i la contenció de la despesa apli-
cades a l’exercici 2013 es va acon-
seguir un romanent de tresoreria 
positiu. Per això avui podem des-
tinar una part important d’aquests 
estalvis a petites inversions, per fer 
petites millores a la vila.

D’esquerra a dreta, el carrer de Primer de Maig, el de Mare de Déu del Carme, unes maquetes dels contenidors que s’instal·laran a la vila i l’Espai Familiar “Ludoteca”.

Mossèn Jacint Verdaguer, 49
08320 El Masnou     
TEL. OFICINA: 93 540 74 07
SERVEI TÈCNIC: 902 931 261

www.bentechnology.com

AnUnCIA’T A ‘EL MAsnoU VIU’

Informació 
municipal 
i ciutadana   VIU

EL MAsnoU 

Tel. 669 729 687 · viupublicitat@jpuig.cat

  PATRIMONI  

Es faran 
intervencions 
per conservar 
i millorar el 
patrimoni 
municipal
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el masnou 
programa 
actes per 
a la celebració 
del Tricentenari

l proper 11 de setembre 
farà 300 anys de la caiguda 
de Barcelona davant les 
tropes borbòniques. L’Ajun-

tament del Masnou s’ha sumat a 
la commemoració del Tricentenari 
amb l’organització d’un seguit d’ac-
tes que serviran per entendre la 
dimensió dels esdeveniments ocor-
reguts el 1714 i, alhora, permetrà 
posar-los en relació amb el context 
que es viu actualment i les perspec-
tives de futur. Els actes previstos 
inclouen presentacions de llibres, 
conferències i concerts, a més dels 
tradicionals actes al voltant de la ce-
lebració de la Diada al municipi. 

Els actes per homenatjar el 
Tricentenari s’encetaran el dimarts 
9 de setembre a les 19 h, amb la 
presentació del llibre Les dones de 
1714, a càrrec de l’autora, Patrícia 
Gabancho, a la Biblioteca Joan Coro-
mines. Un dia més tard, el dimecres 
10, a les 18 h, tindrà lloc la inaugu-
ració de l’exposició “El Maresme en 
la línia de la Guerra de Successió 
(1702-1714)”, a la sala Joan Comellas 
de l’Edifici Centre.

El mateix dia 10, a les 19.30 h 
s’iniciaran els actes propis al voltant 
de l’Onze de Setembre, amb una 
conferència sobre “L’Onze de Setem-
bre: el sentit d’una Diada Nacional”, 
a càrrec del professor d’història 
contemporània de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona Joan B. Culla, a 

E

Es posarà en relleu el vincle persistent 
entre el 1714 i el 2014

InsTITUCIonAL

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

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
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la sala consistorial de l’Ajuntament. 
L’acte més significatiu, per la seva 
tradició i solemnitat, arribarà el 
dia de la Diada, l’11 de setembre, 
amb l’ofrena floral i la lectura del 
manifest, a les 12 h a la plaça Onze 
de Setembre. La novetat d’enguany 
se centrarà després d’aquest acte, 
quan es procedirà a la inauguració 
d’un monòlit que s’ubicarà al parc 
dels Pinetons (a l’alçada de l’avin-
guda de Joan XXIII amb el carrer de 
Silveri Fàbregas) en homenatge als 
fets ocorreguts fa tres-cents anys.

Els actes commemoratius conti-
nuaran el divendres 19 de setembre 
a les 19 h a la Biblioteca Joan Coromi-
nes, amb la presentació de la publica-

ció La Guerra de Successió al Maresme 
i les seves conseqüències: el segle XVIII 
al Maresme i una conferència a càrrec 
de la historiadora Eva Serra.

El dissabte 25 d’octubre, a les 
20 h, és previst el Concert per la Lli-
bertat (1714-2014), a càrrec de l’Or-
questra de Cambra de l’Empordà, a 
l’Espai Escènic Ca n’Humet.

El cicle clourà amb la presentació 
del llibre que recollirà les conferèn-
cies pronunciades durant la celebra-
ció de la Diada dels darrers quatre 
anys per part de Germà Bel, Vicenç 
Villatoro, Salvador Cardús i Joan B. 
Culla. L’acte de presentació es farà a 
començament de desembre, amb la 
data per concretar.  

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.

SERVEIS CONCERTATS:
Aeroport, estAció de sAnts, Bcn, i 
d’Altres. es pot reservAr el servei. 
pAQUeteriA, serveis MÈdics, etc.

BONA FESTA MAJOR!

La Via Catalana va ser un dels esdeveniments més destacats de la celebració de la Diada del 2013.

Salvador Cardús, en un moment de la confe- 
rència de l’Onze de Setembre de l’any passat.

Patrícia Gabancho 
presentarà el seu 
darrer llibre a la 
Biblioteca Joan 
Coromines.

GERARD POCH
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Al Ple celebrat el dijous 19 de 
juny de 2014, a la sala de sessions 
de l’Ajuntament, es van aprovar 
els punts següents:

• Adjudicació del contracte, per lots, 
de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, del servei d’escoles bres-
sol municipals del Masnou. Aprovat 
per unanimitat.
• Aprovació dels complements 
personals transitoris de dos fun-
cionaris. Aprovat amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (CiU i 
ERC-AM, 9 vots, en absència d’un 
regidor d’ERC-AM) i d’ICV-EUiA (3 
vots); els vots en contra del PSC (3 
vots, en absència d’una regidora) i 
l’abstenció del PP (2 vots) i de la re-
gidora no adscrita. L’alcalde també 
va disculpar l’absència del regidor 
del GIM.
• Proposta d’aprovació d’una sub-
venció a l’Associació Casa Benèfica 
del Masnou. Aprovat per unanimi-
tat.

• Proposta d’aprovació d’una sub-
venció extraordinària a la Creu Roja 
del Masnou, Alella i Teià. Aprovat 
per unanimitat.
• Proposta d’aprovació inicial del 
text de l’Ordenança municipal re-
guladora del consum de begudes 
alcohòliques a la via pública. El Grup 
Municipal d’ICV-EUiA va demanar 
que aquest punt es quedés sobre la 
taula. La petició va ser desestima-
da, ja que va tenir els vots a favor 
d’ICV-EUiA (3 vots) i la regidora no 
adscrita; en contra, els de l’Equip de 
Govern (CiU i ERC-AM, 9 vots) i el ja 
incorporat al Ple, el regidor del GIM 
(1 vot) i l’abstenció del PSC (3 vots) i 
el PP (2 vots). El punt va ser aprovat 
amb els vots a favor de l’Equip de 
Govern (CiU i ERC-AM, 9 vots), del 
PSC (3 vots), del PP (2 vots) i del re-
gidor del GIM (1 vot); en contra, els 
d’ICV-EUiA (3 vots) i l’abstenció de 
la regidora no adscrita.
• Es va donar compte de l’informe 
d’Intervenció d’avaluació del com-

pliment d’objectius de la LO 2/2012 
respecte al seguiment del primer 
trimestre del pressupost 2014 amb 
motiu de la seva remissió al Minis-
teri d’Hisenda.
• Desestimació de la reclamació 
interposada pel Grup Municipal 
ICV-EUiA a l’acord del Ple de data 
24 d’abril de 2014 i aprovació defi-
nitiva de l’expedient de modificació 
de crèdit número 8/2014 per crèdit 
extraordinari. Aprovat amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern (CiU 
i ERC-AM, 9 vots) i el PP (2 vots) i 
els vots en contra del PSC (3 vots), 
ICV-EUiA (3 vots), el GIM (1 vot) i la 
regidora no adscrita.

Mocions
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA per rebutjar la 
Llei 9/2014, de telecomunicacions. 
Aprovada amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 8 
vots, en absència també d’una regi-
dora de CiU), del PSC (3 vots) i d’ICV-

EUiA (3 vots); en contra, els del PP (2 
vots) i l’abstenció del GIM (1 vot) i la 
regidora no adscrita.
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA per una reforma 
constitucional i la convocatòria d’un 
referèndum sobre la monarquia i 
per l’inici d’un procés constituent 
cap a la República. La moció va ser 
aprovada íntegrament; tot i que, a 
petició d’ERC-AM, va ser votada en 
dos blocs. El primer, que englobava 
els punts primer i segon de la moció, 
va ser aprovat amb els vots a favor 
d’ICV-EUiA (3 vots), del PSC (3 vots) i 
de la regidora no adscrita; en contra, 
els del PP (2 vots) i el GIM (1 vot) i 
l’abstenció de l’Equip de Govern 
(CiU i ERC-AM, 8 vots). El segon bloc, 
que incloïa els punts tercer i quart, 
va ser aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 
8 vots), del PSC (3 vots), d’ICV-EUiA 
(3 vots) i la regidora no adscrita;  en 
contra, els del PP (2 vots) i el GIM 
(1 vot). 

A la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament, celebrada el dijous 
17 de juliol de 2014, es van apro-
var els punts següents, amb l’ab-
sència de la regidora no adscrita:

• Aprovació de l’expedient de con-
tractació i dels plecs de clàusules 
administratives i de prescripci-
ons tècniques particulars per a 
l’adjudicació del contracte dels 
serveis de recollida de residus, de 
la neteja viària, passeig Marítim i 
platges del terme municipal del 
Masnou. El PSC va presentar un 
conjunt de 40 esmenes, de les 
quals algunes van ser acceptades 
per l’Equip de Govern, i la resta va 
ser sotmesa a votació en dos blocs. 

El primer bloc va comptar amb el 
vot a favor del PSC (4 regidors); en 
contra de l’Equip de Govern (CiU i 
ERC-AM, 10 regidors), d’ICV-EUiA 
(3 regidors) i el regidor del GIM; i 
l’abstenció del PP (2 regidors). El 
segon bloc tampoc no va prospe-
rar, ja que només va comptar amb 
els vots a favor del PSC (4 regidors) 
i ICV-EUiA (3 regidors), mentre que 
l’Equip de Govern (10 regidors) i el 
regidor del GIM hi van votar en 
contra, amb l’abstenció del PP (2 
regidors). Quant a la proposta, va 
comptar amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (10 regidors), 
del PP (2 regidors) i del regidor del 
GIM, i l’abstenció del PSC (4 regi-
dors) i ICV-EUiA (3 regidors).

Punts d’urgència
S’hi van presentar dos punts d’ur-
gència:
• Proposta de nomenament del 
jutge/essa de pau titular i/o 
substitut/a. Tant la urgència com 
la proposta van ser aprovades per 
unanimitat.
• Acord d’aplanament en els recursos 
contenciosos administratius formu-
lats per les operadores de telefonia 
mòbil, en relació amb l’Ordenança 
fiscal municipal reguladora de la taxa 
per a la utilització privativa o l’apro-
fitament especial del domini públic 
municipal a favor d’empreses explo-
tadores de serveis de telefonia mò-
bil. Tant la urgència com la proposta 
van ser aprovades per unanimitat.

Mocions
• Moció dels grups municipals 
d’ERC-AM, ICV-EUiA, PSC i CiU de 
condemna del règim franquista i 
de suport a la demanda de la família 
de Lluís Benito Embid. Aquest va ser 
un dels punts més emotius del Ple, 
aprovat amb els vots a favor de tots 
els grups municipals, excepte el PP, 
que es va abstenir.

Intervencions del públic
• En el torn d’intervencions del pú-
blic, diverses persones assistents 
van exposar les seves inquietuds 
sobre aspectes com la convivència 
amb el bar d’una entitat, la transpa-
rència municipal o el soroll durant la 
Festa Major. 

PUNTS APROVATS AL PLE DEL MES DE JUNy

PUNTS APROVATS AL PLE DEL MES DE JULIOL

8

InsTITUCIonAL

Podeu consultar les actes i els extractes dels plens a www.elmasnou.cat
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el centre d’empreses casa 
del marquès, en ple funcionament

a inauguració del Centre 
d’Empreses Casa del Marquès, 
el 31 de maig, va posar de 
manifest l’aposta ferma de 

l’Ajuntament i altres administracions 
per les persones emprenedores del 
municipi. Des de llavors, s’hi ha dut a 
terme un bon nombre d’activitats que 
demostren que el nou equipament ja 
està a ple rendiment. 

L’acte oficial d’inauguració va 
comptar amb la presència del conse-
ller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig; el 
regidor de Promoció Econòmica, Quim 
Fàbregas; l’alcalde del Masnou, Pere 
Parés, i el vicepresident de la Diputació 
de Barcelona, Ferran Civil. També hi 
van assistir un bon nombre de re-
presentants del consistori actual i de 
diverses administracions, com la Dipu-
tació, els ajuntaments de la comarca, el 
Consell Comarcal i la Generalitat, a més 
d’empresaris i persones emprenedores 
de la vila i la comarca. A la tarda, les 
persones que van voler van poder vi-
sitar l’equipament dintre de la jornada 
de portes obertes organitzada.

Punt Reempresa del Baix-Maresme 
i servei de suport a la Consolidació 
empresarial al Masnou
Amb la voluntat d’incrementar l’oferta 
de serveis del Centre d’Empreses Casa 
del Marquès per convertir-lo en punt 
de referència del Baix-Maresme pel 

que fa a temes relacionats amb l’em-
prenedoria, el 8 de juliol es va signar un 
conveni per ubicar-hi el Punt d’Atenció 
del Centre de Reempresa de Catalunya 
al Baix-Maresme. Durant la presentació, 
el regidor de Promoció Econòmica va 
estar acompanyat per l’alcalde, el vice-
president primer de la Diputació de Bar-
celona, Ferran Civil; el president de 
la CECOT i del centre de Reempresa de 
Catalunya, Antoni Abad; el director del 
Centre de Reempresa de Catalunya, 
Albert Colomer, i la presidenta de la Fe-
deració d’Associacions i Gremis Empre-
sarials del Maresme, Roser Moré. També 
hi van ser presents d’altres membres del 
consistori masnoví, així com les regido-
res delegades de Promoció Econòmica 
dels ajuntaments veïns d’Alella i Teià. 

L’objectiu de Reempresa és impul-
sar i estructurar la transmissió d’em-
preses per tal de generar creixement 
econòmic, evitant així el tancament 
de negocis econòmicament viables 
i la destrucció d’ocupació al muni-
cipi. El del Masnou és el tercer Punt 
d’Atenció del Centre Reempresa de la 
comarca, juntament amb els de Mata-
ró i Pineda de Mar, i donarà servei a la 
zona del Baix Maresme.

Una altra de les accions per ampliar 
l’oferta de serveis del Centre ha estat la 
posada en marxa del servei de suport a 
la Consolidació empresarial al Masnou. 
Aquest juliol, l’Ajuntament ha signat un 

L

contracte amb l’empresa Co-emprèn, 
que s’estendrà fins al mes de desem-
bre. L’objecte del contracte és l’anàlisi 
de l’evolució de les empreses que han 
estat assessorades en el moment de la 
seva realització pel Servei de Creació i 
Consolidació d’empreses de l’Ajunta-
ment durant els últims cinc anys, per tal 
de detectar-ne les necessitats, així com 
dissenyar serveis que es poden oferir 
des de la Regidoria de Promoció Eco-
nòmica per ajudar a consolidar-les.  

Quim fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica 

Hem fet una valoració molt positiva de 
la posada en marxa del Centre d’Em-
preses Casa del Marquès, no només 
pel fet que ja tenim més d’un 50 % 
dels despatxos amb empreses allot-
jades, sinó per la percepció del seu 
alt grau de satisfacció. L’ampliació de 
serveis –el Centre ha esdevingut Punt 
d’Assessorament a l’Emprenedor, s’ha 
convertit en el Centre Reempresa del 
Baix-Maresme i s’hi ha iniciat el pro-
grama de foment de l’emprenedoria a 
l’escola– ha convertit el Centre d’Em-
preses Casa del Marquès en un refe-
rent de l’emprenedoria a la comarca.

La inauguració, el 31 de maig, va marcar el tret de sortida de l’equipament.

  OFERTA   

Per ampliar 
l’oferta, s’ha 
posat en 
marxa el servei 
de suport a la 
Consolidació 
empresarial

  BAIX MARESME  

L’equipament 
acull un Punt 
d’Atenció del 
Centre Reem-
presa

PRoMoCIÓ EConÒMICA

 GERARD POCH
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sALUT PÚBLICA

la prevenció centra la lluita 
contra les drogues al masnou

  PERILL  

Una de les 
estratègies 
s’ha centrat a 
estimular la 
percepció de 
risc associat a 
les drogues

  INFORMACIÓ   

S’ha informat 
amb objectivi-
tat i rigor per 
conscienciar 
sobre les con-
seqüències del 
consum

l Pla Municipal de Prevenció 
de Drogodependències 
(PMPD) 2010-2014 arriba a 
la seva implementació final 

després que s’hagi desplegat durant 
quatre anys amb un pressupost anual 
de 10.000 euros. Aquest 2014, el dar-
rer any del Pla, l’Ajuntament segueix 
treballant per informar i conscienciar 
la població sobre les conseqüències 
del consum de drogues, d’acord amb 
les necessitats dels diferents grups 
i sectors. Enguany, s’ha continuat la 
tasca educativa iniciada als centres 
educatius del municipi amb joves i 
adolescents de primària i secundària 
i s’ha ampliat amb la incorporació 
de sessions dirigides a estudiants 
de cicles formatius i del Centre de 
Formació per a Persones Adultes i als 
membres del Centre Obert Maricel. 

El PMPD va néixer amb la volun-
tat de respondre a la necessitat del 

municipi de reduir els problemes 
relacionats amb les drogues des 
d’un abordatge preventiu i, durant 
aquests quatre anys, s’ha implemen-
tat mitjançant el desenvolupament 
d’activitats orientades principalment 
al col·lectiu jove, però també s’han 
realitzat actuacions adreçades a 
professionals sanitaris, pares i mares i 
població en general.

Les estratègies del Pla s’han cen-
trat a informar els joves amb objecti-
vitat i rigor; estimular la percepció de 
risc associat al consum de drogues en 
la població; afavorir el compliment de 
les normes que limiten la promoció, 
venda i consum de drogues; poten-
ciar actituds contràries al consum i 
l’experimentació amb les drogues; 
corregir la sobreestimació que acos-
tumen a fer els adolescents i joves en 
relació amb el consum de drogues 
per part dels seus companys i afavorir 

l’aprenentatge d’habilitats positives 
de socialització i desenvolupament 
equilibrat de la personalitat.

Al llarg d’aquests anys, s’han 
coordinat activitats amb les entitats 
i organismes com Projecte Home, la 
Diputació de Barcelona, Teatracció, 
l’ABS del Masnou i l’ABS Ocata i l’Asso-
ciació la Fulla. També s’ha col·laborat 
amb les escoles, un institut i el Centre 
de Formació de Persones Adultes, a 
més de la població en general. 

Aportacions al nou PMPD
L’avaluació del Pla, prevista per a 
finals d’any, vol comptar amb les 
aportacions de la ciutadania, de 
cara a millorar-lo els propers quatre 
anys. Per a més informació podeu 
contactar amb la Regidoria de Salut 
Pública al telèfon 93 557 18 00 o bé 
mitjançant el correu electrònic salut.
publica@elmasnou.cat. 

E

La Regidoria de Salut Pública demana aportacions de la ciutadania 
per a un proper pla municipal

SÒNIA HERNÁNDEZ
L’Ajuntament ha mostrat el seu suport en accions per sensibilitzar la població sobre la problemàtica que gira al voltant de la drogodependència, com “De cara 
contra la droga”, un projecte de l’Associació Fotogràfica del Masnou, en col·laboració amb l’Associació La Fulla.
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equip de socorristes aquà-
tics de la Creu Roja serà 
qui vetllarà per la nostra 
seguretat al llarg d’aquesta 

temporada d’estiu 2014. Des del dia 
14 de juny i fins al proper dia 7 de se-
tembre tindran presència, de manera 
diària, a la platja i, també, els dies 
11, 13 i 14 de setembre, per donar 
resposta a totes aquelles situacions 
que així ho requereixin. L’horari de 
cobertura és, sense excepció, de 10 
h a 19 h.

A les platges del municipi hi ha 
tres llocs de socors, un a la platja del 
Masnou i els altres dos a la d’Ocata, 
tots ells senyalitzats amb la bandera 
de la Creu Roja. A més, hi ha quatre 
cadires d’intervenció (una a la platja 
del Masnou i tres a la d’Ocata). Tots 
aquests punts disposen del material 
necessari per poder atendre les di-
verses necessitats que puguin sorgir 
a la platja. El dispositiu també comp-
ta amb un vehicle 4x4 i un quad com 
a vehicle de rescat i, per a l’aigua, 
dues embarcacions semirígides i una 
moto aquàtica. 

L’accessibilitat com a prioritat
El dispositiu compta amb una cadira 
amfíbia i unes crosses adaptades 
per tal de fer les platges accessibles 
a tots els públics. Amb aquestes 
eines es realitza el bany adaptat per 
a persones amb mobilitat reduïda. 
Aquest servei s’ha de sol·licitar prè-
viament trucant al telèfon 607 083 
484, des d’on es gestionarà i s’indi-
carà quan es pot realitzar el bany. És 
important saber que, per raons de 
seguretat dels usuaris, no es realit-
zarà l’activitat si es troben hissades 
la bandera groga o vermella.

Als llocs de socors també es pot 
demanar les polseres per a infants, 
eina que es fa servir per identificar 
els menors i localitzar els acompa-
nyants en cas de pèrdua. També s’hi 
pot trobar material informatiu com 
ara tríptics, ventalls, etc.

Activitats de sensibilització
Enguany, la Creu Roja ofereix la rea-
lització d’activitats de sensibilització 
i promoció d’un ús segur i respon-
sable de les platges adreçades a 
tots els col·lectius. Concretament, es 
poden sol·licitar al Departament de 
Salut Pública tallers d’autoprotecció 
per a infants, gent gran o joves i ta-
llers de formació en primers auxilis 
a la platja adreçats a la població en 
general.

D’altres aspectes que s’han mi-
llorat per a la temporada d’enguany 
han estat la senyalització amb ban-
deres exclusives per avisar de la pre-
sència de meduses; la senyalització 
mòbil de diferents perills, com ara 
corrents marins, fons perillosos, etc. 
en català, castellà i anglès i el telè-
fon d’emergències de la Creu Roja 
(704 20 22 24) per donar resposta 
les 24 hores a les emergències que 
es puguin produir durant la tempo-
rada de bany.  

Tres petits taurons visiten les platges masnovines 

Tot apunta que la del 15 de juliol sigui l’anècdo-
ta més recordada de l’estiu. L’expectació generada 
pels mitjans de comunicació nacionals en conèi-
xer la presència de tres petits taurons que s’acosta-
ren a les platges del Masnou ho confirma. La Creu 
Roja va impedir el bany durant el 15 de juliol a les 
platges del Masnou i Premià de Mar, després que 
uns socorristes veiessin fins a tres exemplars de l’es-
pècie tintorera, a prop de la platja d’Ocata. Un dia 
més tard, la bandera verda va restablir la normalitat.

L’

Platges preparades i accessibles 
per a tots els públics
Creu Roja ofereix la realització d’activitats de sensibilització i promoció 
d’un ús segur i responsable

SÒNIA HERNÁNDEZ

ferran flo
Regidor 
de Salut Pública

Enguany, Creu Roja, una institució 
amb una llarga trajectòria i experièn-
cia en la vigilància, el socorrisme i el 
salvament, serà qui vetllarà per la se-
guretat a les nostres platges. Gràcies 
a la tasca que desenvolupen els so-
corristes a peu de platja i als recursos 
materials de què disposen, el servei 
eficient de l’entitat vers els banyistes 
està garantit. Entre d’altres, Creu Roja 
realitza tasques de prevenció d’ac-
cidents, socorrisme i informació als 
usuaris; us hi podeu adreçar en cas 
que ho necessiteu i, de ben segur, 
sereu atesos  de manera eficaç. Així 
doncs, gaudim tots de la platja amb 
salut i seguretat. Bon estiu a tothom!

M
IR

EI
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RT

El servei de vigilància es durà 
a terme fins al 7 de setembre.
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  PLATJA  

A les platges, 
la presència 
diürna dels 
vigilants cívics 
es combina 
amb el reforç 
policial

  CONTROLS  

S’estan duent a 
terme diversos 
controls envers 
la contamina-
ció acústica

intervencions per gaudir 
de l’estiu amb seguretat

arribada del bon temps fo-
menta una major activitat 
social tant als carrers del 
municipi com a les platges. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament del 
Masnou, en època estival, incremen-
ta les actuacions encaminades a ga-
rantir la seguretat i la convivència, a 
assegurar l’equilibri entre el respecte 
pel descans veïnal i l’ús lúdic dels 
nostres espais comuns. Aquestes 
intervencions són reforçades per la 
Unitat de proximitat de la Policia Lo-
cal que combina la tasca de media-
ció social amb la intervenció policial. 

Per aconseguir els objectius mar-
cats, entre les tasques dutes a terme 
per la Policia Local, s’estan portant a 
terme una sèrie de controls sobre la 
contaminació acústica, tant per part 
dels vehicles que circulen pels car-
rers com de qualsevol persona que 

puguin excedir i trencar la tranquil-
litat dels ciutadans.

Igualment, s’ha augmentat el 
dispositiu de vigilància en les plat-
ges de la vila, combinant la presèn-
cia dels agents cívics diürns amb el 
reforç policial per poder combatre 
la venda ambulant,  així com un 
control exhaustiu en la venda de 
begudes alcohòliques a menors. De 
fet, aviat es començaran a aplicar les 
disposicions de la nova ordenança 
municipal reguladora del consum 
de begudes alcohòliques a la via 
pública.

Un altre punt que pot ser con-
flictiu és el dels locals d’oci nocturn. 
En aquest cas, es vetlla perquè 
compleixin amb la normativa, com 
ara els horaris de tancament, per 
així minimitzar i evitar els sorolls a 
l’exterior. 

A més de tots els punts anteriors, 
amb l’augment d’activitat al carrer 
propi de l’estiu, cal reforçar la tasca 
que es fa tot l’any per la preservació 
de l’espai públic i fomentar el res-
pecte pel mobiliari urbà. 

L’

La Policia Local reforça campanyes i recursos per vetllar per la convivència 
als carrers del municipi, i també a les platges

CoMUnITAT

Àngel lugo
Regidor de Seguretat 
Ciutadana

Amb totes les intervencions que es 
duen a terme des de Seguretat Ciu-
tadana, volem que a l’estiu es pugui 
gaudir de tot allò que ens envolta  
amb la millor sensació de seguretat 
que ens mereixem. Per això, vull de-
sitjar a tothom un bon i segur estiu.

SÒNIA HERNÁNDEZ
La Unitat de proximitat de la Policia Local combina les tasques de mediació social i la intervenció policial en casos de conflicte.
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  BORSA  

L’Ajuntament 
preveu seguir 
incrementant 
els avantatges 
per als propi-
etaris que hi 
participin

Oficina Local d’Habitatge 
del Masnou ha fet de me-
diadora per a la signatura 
d’un nou contracte d’ar-

rendament inclòs dins del progra-
ma de la Borsa de Mediació per al 
Lloguer Social. La signatura es va fer 
el 13 de juny, amb la presència del 
regidor d’Urbanisme i Habitatge, 
Eduard Garcia, el llogater i el propie-
tari del pis. Es tracta d’un habitatge 
al carrer d’Almeria, amb una super-
fície d’uns 70 m2, orientat cap a mar 
i amb un preu de 350 euros. Les 
despeses de comunitat de propieta-
ris, la taxa d’escombraries i l’impost 
de béns immobles són a càrrec del 
propietari.

El programa de la Borsa de Me-
diació per al Lloguer Social és un 
servei totalment gratuït que ofereix 
l’Ajuntament a través de l’Oficina 
Local d’Habitatge, que pretén mo-
bilitzar els pisos desocupats a preus 
assequibles. Els principals avantatges 
per als propietaris que decideixen 
deixar el seu pis a la Borsa són, a part 
de la mediació de conflictes durant 

es del 16 de juliol, la 
Fundació Formació i 
Treball, que recull roba 
a través de la campanya 

“Roba amiga”, és l’encarregada de 
gestionar la recollida de roba usada 
al Masnou a través de contenidors 
al carrer. El conveni de col·laboració 
entre la Fundació i l’Ajuntament es 
va signar el dimarts 8 de juliol, amb 
la presència del regidor de Medi 
Ambient, Jordi Matas, i el director 
de la Fundació Formació i Treball, 
Albert Alberich. El conveni regula 
la col·locació al terme municipal 
dels contenidors per efectuar la 
recollida selectiva de roba usada a 
la via pública i altres llocs públics 

tota la vida del contracte, una asse-
gurança gratuïta multirisc durant tot 
el període de durada del contracte 
de lloguer, una assegurança gratuïta 
per garantir la defensa jurídica en el 
cas d’impagaments i una cobertura 
més amplia en l’assegurança de co-
brament de rendes denominada aval 
lloguer. L’Ajuntament continua tre-
ballant per tal d’incrementar encara 
més els avantatges dels propietaris 

sota la jurisdicció de l’Ajuntament. 
Els nous contenidors es mantindran 
en les mateixes ubicacions que fins 
ara tenia Humana, i se n’han afegit 
tres de noves.

La Fundació Formació i Treball, 
constituïda l’any 2005, té com a fina-
litat la formació laboral de persones 
sense hàbits laborals i de persones 
discapacitades, així com la creació o 
participació en altres ens amb per-
sonalitat jurídica per tal de generar 
llocs de treball que acullin benefi-
ciaris. Les activitats de la Fundació 
Formació i Treball inclouen, entre 
d’altres, els sectors del reciclatge, la 
recollida, el transport i el tractament 
de residus. 

que participin en aquesta Borsa 
posant el seu pis a lloguer. Per al 
llogater, el programa de la Borsa de 
Mediació per al Lloguer Social signifi-
ca poder accedir a un lloguer amb un 
preu entre un 20 i un 30 % per sota 
del mercat. 

L’

D Ubicació 
dels contenidors 
Av. de la Mare de Déu de Núria 
cantonada amb c. Fontanills.
C. del Dr. Olivé Gumà cantonada 
amb av. de Joan XXIII.
C. dels Ametllers cantonada 
amb av. de Joan XXIII. 
C. de Joan Carles I cantonada 
amb c. de Rosa Sensat.
C. del Pintor Domènech Farré cantonada amb c. d’Itàlia.
C. de Pompeu Fabra cantonada amb c. de Francesc Macià.
Plaça de Ramón y Cajal cantonada amb c. de Pau Casals.
Torrent del Gaio cantonada amb c. d’Uruguai.
C. d’Enric Morera cantonada amb av. de Mare de Déu de Núria.
C. de Fra Juníper Serra cantonada amb av. de Cusí i Fortunet.
Pg. de Romà Fabra cantonada amb c. de Lluís Millet.

SÒNIA HERNÁNDEZ

nou contracte per al lloguer d’un pis de 
la Borsa de mediació per al lloguer social

nous contenidors per a la recollida de roba usada

El servei pretén mobilitzar els pisos desocupats a preus assequibles

eduard Garcia
Regidor d’Urbanisme 
i Habitatge

A través de la Borsa de Mediació per 
al Lloguer Social, des de l’Oficina 
Local d’Habitatge cal incorporar pi-
sos desocupats al mercat, a un preu 
baix, per tal que siguin accessibles 
per a aquelles persones que tenen 
dificultats per accedir a un habitatge. 
Seguim treballant per tal de fer més 
atractiu aquest programa, i esperem 
aviat poder posar en funcionament 
mecanismes que permetin incorpo-
rar més pisos a la Borsa.

Moment de la signatura del contracte de lloguer. 

M
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ConsUM JoVEnTUT

e l’1 de juliol al 15 d’octu-
bre, es poden presentar 
projectes per optar als II 
Premis d’Emprenedoria @

elmasnou_jove 2014. La convocatòria, 
creada per l’Ajuntament per segon 
any consecutiu, vol incentivar l’esperit 
emprenedor entre el jovent de la vila 
i l’aparició de noves iniciatives empre-
sarials que siguin viables tècnicament i 
econòmicament. 

Els premis estableixen una única 
categoria de participació: el Premi Em-
prenedor o Emprenedora Jove 2014, 
dotat amb un import econòmic de 
6.000 euros, que s’haurà de destinar al 
projecte empresarial. Els emprenedors 
i emprenedores participants han de ser 
nascuts a partir de l’1 de gener de 1979 
(inclòs), han de ser els principals impul-
sors del projecte empresarial, han de 
tenir almenys un 25 % de participació 

de l’empresa i han d’estar empadronats 
al Masnou. A més, no han de tenir el 
projecte empresarial en marxa o no 
han d’haver-lo posat en marxa abans 
de l’1 de gener de 2014. Les bases es 
poden consultar al web municipal.  

D

El nou sistema de Preu Voluntari per 
al Petit Consumidor (PVPC) canvia la 
manera per la qual es calcula el preu de 
l’energia en la factura del petit consu-
midor: abans es fixava mitjançant una 
subhasta trimestral i ara es facturarà a 
partir del preu de mercat de l’electricitat.

El nou sistema va entrar en vigor l’1 
d’abril. Durant un període transitori de 
tres mesos, les factures s’han calculat 
amb el preu de l’electricitat del pri-
mer trimestre de 2014. En la primera 
factura, sota el nou sistema, s’ajustarà 
aquest preu al preu real de mercat i es 
retornarà la quantitat que correspon-
gui, ja que el preu de l’electricitat du-
rant el primer trimestre ha estat inferior 
a l’establert.

Com a alternatives al PVPC:
- Es pot contractar el subministrament 
amb qualsevol comercialitzadora en el 
mercat lliure d’acord amb el preu i con-
dicions que en el seu cas es pactin.
- Es pot contractar un preu fix anual.
Abans de fer un canvi en la contractació 
és molt recomanable avaluar les ofertes 
de les companyies i esperar a veure 
l’evolució del PVPC.

Tanmateix, no és aconsellable el canvi 
si es gaudeix del bo social, ja que es pot 
perdre.

Recordeu que teniu l’Oficina Municipal 
d’Informació de Consum al vostre ser-
vei, on us informaran sobre temes de 
consum, i gestionaran i tramitaran les 
vostres reclamacions i denúncies. C/ 
de Roger de Flor, 23. Tel. 93 557 18 00. 
omic@elmasnou.cat

NOU SISTEMA 
PER A LA FACTURA 
DE LA LLUM 
PER AL PETIT 
CONSUMIDOR 
(PVPC)
En data 29 de maig de 2014 
es va publicar al BOE el Reial 
decret 216/2014, de 28 de 
març, pel qual s’estableix 
la metodologia de càlcul 
dels preus voluntaris per al 
petit consumidor d’energia 
elèctrica i el seu règim de 
contractació.

obert el termini per presentar-se 
als ii Premis d’emprenedoria 
@elmasnou_jove 2014
La convocatòria està dotada de 6.000 euros per desenvolupar un projecte

La nova edició del taller Cuina sense pares confirma l’èxit de la iniciativa 

aprendre a cuinar sa, un 
repte atractiu per al jovent

l 10 de juliol es va dur a terme 
una nova edició del taller per 
al jovent Cuina sense pares. 
La resposta a la convocatòria, 

en què van participar 15 joves, de 14 a 
19 anys, de les poblacions del Masnou 
i Alella, torna a demostrar l’interès que 
suscita la possibilitat d’aprendre a cui-
nar d’una manera sana i equilibrada, 
independentment de les persones 
adultes. La Regidoria de Joventut 
confia a tornar a oferir el taller el curs 
vinent, però mentrestant, dins la pro-
gramació d’activitats d’estiu per a joves 
portats a terme a Ca n’Humet, s’han 
ofert dos tallers més de cuina, que te-
nen el màxim de participants. 

E
CE

D
ID

A

Joves preparant un dels plats que proposava el taller.

sílvia folch
Regidora de Joventut

Seguim promocionant l’empre-
nedoria entre els joves. La segona 
edició dels Premis és una mostra de 
la convicció que tenim en aquesta 
convocatòria, a la qual esperem que 
es presentin projectes que assoleixin 
una continuïtat. 

  EN MARXA  

El projecte 
empresarial 
ha d’estar en 
marxa o no ha-
ver-lo engegat 
abans de l’1 de 
gener de 2014
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FAKALÓ

l Casal infantil i el Campus es-
portiu, emmarcats dins l’oferta 
d’activitats lúdiques d’estiu 
del programa Fakaló, continu-

en sent el referent per cobrir el temps 
d’oci dels infants i els joves de la vila.

Durant el Casal (adreçat a infants 
nascuts entre el 2002 i el 2010), els 
nens i nenes participen en activitats 
lúdiques, treballen amb diferents tèc-
niques plàstiques i fan teatre, danses 
dinàmiques i activitats musicals. Amb 
una oferta de 100 places per setmana, 
mantenint els preus i els descomptes 
del 2013, s’han cobert un 95 % de les 
places que s’oferien. En el moment de 
tancar aquesta edició, encara hi havia 
places vacants per cobrir a la darrera 
setmana. 

Enguany, el Casal proposa el lema 
Vols misteris a l’estiu? Vine i fes-te detec-
tiu! Els missatges secrets, les pistes i les 
deduccions esdevenen elements quo-
tidians, i els infants es converteixen en 
detectius en ingressar a l’Acadèmia de 
Detectius REIMAC (Rastres, Enigmes i 
Misteris al Casal). 

Tenint en compte la bona acollida 
i valoració de l’any anterior per part de 

les famílies, s’ha mantingut el format 
del Casal, en el qual a través d’un fil 
conductor i de quatre eixos d’anima-
ció (un per setmana) es potencia l’ús 
de l’anglès, a través d’activitats d’im-
mersió dins de la programació d’acti-
vitats. Setmanalment, es compta amb 
l’activitat de piscina al Complex Espor-
tiu per als infants fins a 1r de primària 
i de platja per als més grans, així com 
una sortida setmanal de tot el dia, on 
la màgia, els misteris i els jocs de pistes 
han estat els protagonistes.

Propostes esportives innovadores
El Campus (per a joves nascuts entre el 
1998 i el 2004) ofereix activitats lúdi-
ques i esportives: bàsquet, surf de vela, 
patí català, tennis, vòlei platja i caiac, 
entre moltes altres propostes. L’oferta 
de places s’ha vist incrementada fins 
a 165 places per quinzena, i s’han  
mantingut els preus i els descomptes 
del 2013. La primera quinzena ha fina-
litzat amb el 100 % d’ocupació i amb 
novetats que fan d’aquesta edició un 
Campus atractiu i divertit, com un matí 
per grup a l’espai MALAMAR de Mont-
gat, on realitzen esquí-surf, vòlei i pales 

i, un altre, al Club de Tennis Masnou, 
on realitzen tennis, pàdel i activitats 
a piscina descoberta. Per a la segona 
quinzena, gairebé també s’han cobert 
la totalitat de les places. Aquest any, 
també es manté el mateix estil de rota-
cions d’espais, incorporant novetats, i 
sempre vinculats amb una zona aquà-
tica (la platja o la piscina).

Les activitats del Campus gaudei-
xen d’una gran diversitat, començant 
amb activitats esportives conven-
cionals com el bàsquet o el futbol, 
passant per esports minoritaris com 
l’hoquei o el beisbol i arribant a acti-
vitats nàutiques o aquàtiques com el 
caiac, el body i el submarinisme. Les 
activitats preparades per a aquest 
campus es fonamenten en sessions 
lúdiques i esportives, les quals es 
realitzen en un ambient de diversió 
i aprenentatge a l’hora que es treba-
llen els valors educatius dins de cada 
activitat realitzada.

El 25 de juliol es faran les festes de 
cloenda del Casal i del Campus. La del 
Campus serà, de 15 a 16 h, al Complex 
Esportiu; i la del Casal, de 16 a 17 h, a 
l’escola Rosa Sensat. 

E

infants i joves viuen l’estiu al fakaló
El Casal i el Campus continuen sent una referència per a l’oci de les vacances

La convocatòria està dotada de 6.000 euros per desenvolupar un projecte

La nova edició del taller Cuina sense pares confirma l’èxit de la iniciativa 
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Els infants del Casal han comptat setmanalment amb l’activitat de piscina al Complex. Esports com el rugby també han tingut cabuda al Campus.

Joves preparant un dels plats que proposava el taller.

  PLACES  

L’oferta de pla-
ces al Fakaló 
s’ha cobert 
gairebé al 
100 %

  FESTA 
  DE CLOENDA  

La festa de 
cloenda del 
Fakaló serà el 
25 de juliol
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Una festa major que supera les expectatives
Establiments, entitats i Ajuntament celebren la gran resposta ciutadana al programa de festes i les tapes

En PoRTADA

elevada participació i la 
bona resposta als actes 
organitzats han estat els 
trets més significatius de 
la Festa Major 2014. Així 

s’ha valorat des de la Regidoria de 
Cultura, que ha coordinat la celebra-
ció, conjuntament amb la Comissió 
de Festes. De fet, la implicació de tots 
els departaments de l’Ajuntament, de 
comerciants i restauradors, d’entitats i 
col·lectius ha estat la clau de l’èxit per 
aconseguir un programa de festes 
que ha implicat una gran quantitat 
de públic. El regidor de Cultura, Jau-
me Oliveras, ha manifestat la seva sa-
tisfacció pel desenvolupament de la 
Festa, que enguany portava per lema 
“Fes-te’n un tip”.

Seguint la línia d’anys anteriors, 
enguany es va buscar un fil argumen-
tal al voltant del qual totes les entitats 
i agents implicats desenvolupessin 
les seves propostes. Les tapes i les 
seves possibilitats ha estat el tema 
del 2014. La idea que cada col·lectiu 
i cada establiment participés amb la 
seva pròpia tapa, segons Oliveras, ha 
estat tan ben rebuda que, en alguns 
casos, s’han superat les expectatives. 
Igualment, el regidor ha remarcat la 
consolidació i el vincle de les celebra-
cions de Sant Joan amb la Festa Ma-
jor: “En aquests darrers tres anys hem 
treballat per implicar més entitats a la 
Festa. Tots plegats hem d’estar satis-
fets del grau d’implicació del conjunt 
de veïns i veïnes del Masnou que hi 
han participat. Com sempre, tindrem 
coses a millorar i rectificar; però vo-
lem continuar oferint una proposta 
de qualitat, que conjugui el que es fa 
al Masnou amb altres propostes que 

donen la qualitat necessària a la nos-
tra festa”, ha explicat.

Entre les propostes més multitu-
dinàries d’aquesta edició es troben 
les actuacions musicals a la platja (Els 
Pets, Loca Histeria i The Excitements), 
la Diada Castellera, la trobada de 
gegants i els dos correfocs. Entre les 
incidències més remarcables, la pluja 
que diumenge a la tarda va provocar 
la suspensió de l’actuació de la Cobla 
Selvatana.  
FOTOGRAFIES DE RAMON BOADELLA

L’

Fascinació constant 
per als més petits
Els infants ha estat un col·lectiu 
cuidat especialment durant la cele-
bració. El dia 30 de juny es van dur 
a terme diverses activitats per als 
més petits. L’espectacle Experimen-
ta l’estiu, de Dani Jiménez, va omplir 
els jardins dels Països Catalans i va 
fascinar tots els assistents.

Els joves tenen un 
cap de setmana més 
de festa
Els dos festivals musicals, organitzats 
al parc de La Nimfa, i el campionat 
d’skate, celebrat a la plaça d’skate 
de Pau Casals, van aplegar un gran 
nombre de joves de la vila durant el 
cap de setmana. D’altres activitats 
complementàries celebrades prèvi-
ament a la Festa Major Jove van ser 
la dels carrers engalanats i la Jorna-
da J de Jocs. 

Els Pets.

Coral Xabec.

Gegants i bastoners.

Baixada
d’andròmines.
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Una festa major que supera les expectatives
Establiments, entitats i Ajuntament celebren la gran resposta ciutadana al programa de festes i les tapes

Dani Jiménez.

The Excitements.

Diada Castellera.

Sopant a la platja.
Correfoc.

Sardinada.

Jove Orquestra 
de Cambra.

Fira d’artesania.

Campionat d’skate.

Una de les actuacions dels casals de gent gran.

Concurs de truites.
Acompanyant
els gegants
amb la gralla.
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les obres a la casa de cultura 
descobreixen un pou, paviments, 
rajoles i murals modernistes

es obres de rehabilitació i 
restauració que s’estan duent 
a terme a la Casa de Cultura 
han tret a la llum, com acos-

tuma a passar a les intervencions simi-
lars a aquesta, alguns elements arqui-
tectònics i de disseny que constaten 
el valor patrimonial de l’immoble. A la 
planta baixa, s’ha trobat un pou a l’es-
pai que originàriament s’havia dedicat 
a la cuina, i que torna a demostrar la 
riquesa de la xarxa de canals d’aigua 
subterrània de la vila. Altres troballes 
d’especial valor s’han produït a la sala 
de música i a la sala on es troba el 
cos de l’escala, on s’ha descobert un 
paviment de rajoles modernistes en 
bon estat de conservació. Les rajoles, 
que han aparegut després de retirar 
el terra que s’hi havia posat als anys 
setanta, s’han extret una a una per ga-
rantir la conservació del terra hidràulic 
i per netejar-les, numerar-les i compro-
var-ne la qualitat.

També són molt interessants les 
pintures modernistes murals que han 
aparegut a una de les sales petites 
que donen al carrer de Cuba, a la 
planta primera. Aquestes pintures, 
l’existència de les quals se sospitava 

tot i que no hi havia documentació, 
mantenen una factura similar a les 
pintures murals que es troben a la 
sala noble de la primera planta, però 
amb un disseny diferent. Com que no 
n’estava prevista la restauració, s’ha 
ajornat per a una fase posterior, tot i 
que es deixaran a la vista.

Per comprovar totes aquestes 
troballes i l’evolució de la intervenció, 
l’alcalde, Pere Parés, i els regidors de 
Cultura i Urbanisme, Jaume Oliveras 
i Eduard Garcia, respectivament, van 
fer una visita d’obres a la Casa de Cul-
tura el passat 8 de juliol.

La rehabilitació de la Casa de Cul-
tura forma part del projecte “Terra de 
Mar”, que recupera diversos edificis 
i punts emblemàtics del patrimoni 
de la vila perquè esdevinguin espais 
centrals de l’activitat social i punts 
d’un itinerari cultural d’interès tant 
per als visitants com per a la població 
del Masnou. La Casa de Cultura, la 
Mina d’Aigua i el parc del Llac són els 
tres espais que es recuperen dintre 
d’aquest projecte, que va obtenir una 
subvenció del Fons Europeu de Des-
envolupament Regional (FEDER) “Una 
manera de fer Europa”.  

L

La rehabilitació de l’immoble és l’actuació més destacada del projecte “Terra de Mar”

El 8 de juliol es va fer una visita d’obres a l’equipament. Les troballes arquitectòniques confirmen la riquesa patrimonial de l’espai. 
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El patrimoni a les noves tecnologies
Una part important del projecte “Terra de Mar” és, a més 
de la conservació i rehabilitació, la difusió i la promoció 
del patrimoni. Per a aquest objectiu, les noves tecnologi-
es són un aliat de gran utilitat, raó per la qual al setembre 
s’estrena una pàgina web per aprofundir en el coneixe-
ment dels espais de l’itinerari. Més endavant, es publi-
carà una aplicació per al telèfon mòbil per facilitar-hi la 
visita. També s’està treballant en la reconstrucció en tres 
dimensions (3D) del Masnou de mitjans del segle XIX.
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CULTURA

Fragment de la reconstrucció en 3D 
del Masnou de mitjans del segle XIX
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el Ple de riure no deixa 
de fer-se gran
Els espectacles, tots a l’aire lliure, omplen les places i la platja de la vila

a XVIII edició del Festival In-
ternacional Ple de Riure, en-
tre el 15 i el 18 de juliol, ha 
estat una cita destacada per 

diversos motius. No només perquè 
el Festival ha arribat a la seva majo-
ria d’edat, sinó perquè, per primera 
vegada, s’ha optat per un model de 

festival a l’abast de tota la població. 
I la població ha respost a l’alçada de 
les circumstàncies. Fins al moment 
de tancar aquesta edició, quan 
encara no s’havien representat tots 
els espectacles previstos, les places 
i la platja de la vila s’han omplert 
de públic per gaudir de la diversa 

oferta d’enguany. Tot i l’absència 
de noms reconeguts que sí que hi 
havien participat en altres edicions, 
els espectacles de les companyies 
que hi han participat, procedents 
de països com Itàlia o el Perú, han 
demostrat la qualitat i la vitalitat del 
circ i del teatre còmic.  

L   NOUS 
  ESCENARIS  

Els escenaris 
de la platja 
han estat molt 
ben acollits

C/ Roger de Flor, 43 - El Masnou
Reserves: 93 555 01 88

www.restauranteorfila.es

Menú BuRgeR 
& gintònic O ceRVeSA ARteSAnA

dilluns i dimarts nit / clàssic 16 €

Menú DeguStAciÓ 
Totes les nits (excepte dijous) 

i dissabte al migdia

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

Jaume oliveras
Regidor de Cultura

Divuit anys d’un festival com el Ple 
de Riure és motiu de celebració. 
Enguany, amb un nou format amb 
tres espais a la platja. En garantim la 
continuïtat i sostenibilitat econòmi-
ca. L’èxit de participació i els espec-
tacles ens han permès gaudir d’una 
edició digna d’aquesta celebració.

La plaça de Ramón y Cajal es va omplir de gom a agom per a l’actuació de La Mano Jueves. GERARD POCH
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Pere Grau, 12-14 - El Masnou - Tel. 93 555 18 60

59 anys al              seu servei

PROJECTES DE DECORACIÓ
MENJADORS · DORMITORIS · TAPISSERIES

LLITERA 
JUVENIL

5€ dte. 
en qualsevol dels
nostres massatges
presentant aquest

anunci

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

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
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CULTURA

Una tardor amb moltes 
propostes literàries

intre de la seva tasca de promoure la lectura, la 
Biblioteca Joan Coromines ha organitzat per a la 
temporada de tardor un seguit de presentacions 

de llibres i tertúlies literàries. Dintre dels actes per com-
memorar el Tricentenari de la caiguda de Barcelona, 
Patrícia Gabancho, el 9 de setembre, parlarà de la seva 
obra Dones del 1714. La següent serà la historiadora i 
investigadora Isabel Segura, que presentarà la biografia 
Els viatges de Clotilde Cerdà, el 17 d’octubre. La seguirà 
una altra dona, la popular i guardonada autora del 
Maresme Care Santos, que presentarà la seva reeixida 
novel·la Desig de xocolata, el 29 d’octubre. 

El 2014 és el centenari del naixement del poeta Joan 
Vinyoli, i per celebrar-ho, la Biblioteca acollirà una xerra-
da de Jordi Llavina, comissari de l’Any Vinyoli. Serà el 24 
d’octubre, en el marc de l’exposició “El domini màgic”, al 
voltant de l’obra del poeta.

Entre la resta d’activitats que oferirà la Biblioteca hi 
ha l’inici del club de lectura Lectors intrèpids, adreçat a 
infants entre 7 i 10 anys, a més de les tertúlies habituals, 
el taller d’escriptura creativa i L’hora del conte. 

D

Enric Calpena, Jordi Llavina i Care Santos, 
entre els autors que visitaran la Biblioteca 
Joan Coromines
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Gregorio Luri també va presentar 
el seu darrer llibre a la Biblioteca.

Palmarès del clàssic 
cinematogràfic de 
la platja del masnou
El Fascurt torna a ser una de les cites més 
interessants de l’estiu a la vila

ls dies 10, 11 i 12 de juliol es 
va celebrar la dotzena edi-
ció del Fascurt, el festival de 
curtmetratges del Masnou, 

organitzat per l’associació AKONGA. 
L’organització ha tornat a fer una 
valoració molt positiva d’aquesta 
cita, que és una referència de l’oci i 
la cultura a l’estiu masnoví.

En aquesta edició, celebrada ín-
tegrament a la platja d’Ocata, es va 
mantenir el format concentrat. Des 
del dijous es van anar projectant 
els curts participants a les seccions 
Ficció, Animació i Undercurt. Des-
prés de les projeccions, cada dia hi 
va haver una actuació: dijous i dis-
sabte, la del DJ Koo, i divendres, el 
concert de Los Retrovisores.  

E El jurat, compost per Xavier Mo-
rón, Pau Poch, Blai Morell, Joan 
Marimón, Susana Soldado i Alfred 
Sesma, va escollir com a guanya-
dors d’aquesta edició:

secció Ficció
Sequence, de Carles Torrens
Menció especial per a Buenos Aires, 
de Daniel Gil

secció Animació
Canis, de Marc Riba i Anna Solanas

secció Undercurt
Mi momento, de Mikel Bustamante

Premi del Públic
Democracia, de Borja Cobeaga

La proposta del festival sempre té molt bona acollida.

II Premis 
d’Emprenedoria 

@elmasnou_jove2014

TROBAREU LES BASES  PER PARTICIPAR-HI A: 

PRESENTACIÓ
DELS PROJECTES: 

De l’1 de juliol al 15 d’octubre 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(Roger de Flor, 23).

www.elmasnou.cat
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EsPoRTs

a bona acollida de l’activitat 
incorporada durant aquest 
darrer curs, el body tono, ha 
fet que s’incorpori una sessió 

per als més matiners i matineres: els 
dimarts i dijous, de 7.15 a 8.15 h, al 
Complex, per poder fer esport, dut-
xar-se i començar amb la rutina. 

L’èxit de les activitats físiques per 
a persones adultes fa que la Regido-
ria d’Esports mantingui les activitats, 

els dies i horaris, tots els mesos de 
l’any, exceptuant el mes d’agost. 
Com sempre, per poder inscriure-
s’hi, cal dirigir-se al Complex Espor-
tiu i omplir el full d’inscripció. A més 
del body tono, al mes de setembre, 
en sessions de tarda i a l’escola Rosa 
Sensat, es reprendran les activitats 
ja conegudes de Pilates i aeròbic. Els 
horaris i els preus per a aquest curs 
els podreu consultar a l’apartat de 

la Regidoria que hi ha la pàgina web 
municipal www.elmasnou.cat. 

Pel que fa a la gent gran, de cara 
al nou curs i com a resposta a una 
demanda dels usuaris, en lloc de fer-
se les inscripcions al setembre, s’han 
fet durant la primera quinzena de ju-
liol, per facilitar la inscripció a la gent 
gran que fa les vacances al setembre. 
L’activitat començarà el dilluns 6 
d’octubre i, com sempre, finalitza 
amb el curs escolar, el 19 de juny.

Quant a les activitats aquàtiques, 
en el moment de tancar aquesta edi-
ció encara quedaven places per als 
cursos de natació infantils següents: 

- Intensiu de setembre en horari 
extraescolar (edat: de 2 a 14 
anys).

- Curs infantil extraescolar d’octu-
bre a maig de 2015 (edat: de 2 a 
14 anys).

- Nadons d’octubre a gener de 
2015 (edat: de 5 mesos a 2 anys)

- Preinfantil d’octubre a maig de 
2015 (edat: de 2 i 3 anys).

Horari d’estiu del Complex: tancat 
de l’1 al 31 d’agost inclosos per man-
teniment de la instal·lació.  

Preparada l’oferta d’activitats 
dirigides per al curs 2014-2015
Augmenta l’oferta de body tono, amb una sessió matinal d’aquesta disciplina que 
combina la gimnàstica aeròbica amb exercicis de musculació

L’oferta d’activitats físiques per a persones adultes, que inclou pilates, aeròbic i, des de fa un any, body tono, 
es complementa amb la resta d’activitats aquàtiques ofertes des del Complex. 
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varietat de productes d’elaboració 
pròpia, pollastres i ous ecològics.

vine i obtindràs el val FideliTaT!
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  INSCRIPCIONS  

Les inscripcions 
per a les acti-
vitats de gent 
gran s’han fet 
al juliol
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l 5 de juliol, el club de 
futbol sala del municipi El 
Masnou Interdinàmic va 
tancar la temporada amb 

la tercera diada de futbol sala amb 
Down Catalunya, una jornada de 
caràcter solidari que va tenir el 
Complex Esportiu Municipal com 
a escenari. El torneig va comptar 
amb més d’una seixantena de par-
ticipants, dels quals més de la mei-
tat eren persones amb síndrome de 
Down de totes les edats, i va cloure 
amb una remullada a la piscina de 
l’equipament municipal. L’entitat 
vol donar les gràcies a totes les 
persones que van fer possible que 
aquesta jornada es tornés a repetir 
l’èxit dels anys anteriors.

Abans de finalitzar aquesta tempo-
rada, entre les darreres activitats 
del Club, el XV Torneig Interdi-
nàmic celebrat al mes de juny va 
comptar amb la participació dels 
equips prebenjamins, alevins, in-
fantils, cadets i juvenils. El torneig 
va cloure amb una diada de ger-
manor, on els equips de la comarca 
van ser convidats per unir lligams 
fraternals i celebrar el sopar del 
club amb el lliurament de premis 
del torneig.

L’esperit solidari de l’entitat 
també ha fet que els infants del 
poblat de Sare Bigi, a Gàmbia, per 
mitjà de l’ONG Camins Solidaris, 
poguessin posar-se l’equipament 
de l’entitat. 

El Masnou Interdinàmic clou la temporada
El club promou la tercera diada de futbol sala de caràcter solidari amb Down Catalunya, 
que va repetir l’èxit dels anys anteriors. 
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Els infants de Sare Bigi, a Gàmbia, amb l’equipament de l’entitat. 
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E Jordi matas 
Regidor d’Esports

Aquest any vam celebrar la 3a edi-
ció de la trobada Down Catalunya 
al Masnou, gràcies al club de futbol 
sala El Masnou Interdinàmic i a la Fe-
deració Catalana de Futbol. És molt 
gratificant poder gaudir dels partits 
amb tots els membres de l’associa-
ció. Vénen de Lleida, Barcelona, Gi-
rona... El Masnou és per a ells, un dia 
a l’any, punt de trobada. I és que les 
accions socials també són presents 
a la nostra Regidoria. Els valors de 
l’esport són per a tothom.

El torneig va comptar amb més d’una seixantena de participants, dels quals més de la 
meitat eren persones amb síndrome de Down.

  SOLIDARI  

El Club ha or-
ganitzat diver-
ses iniciatives 
solidàries

25% dte. en peces*

10% dte. en mà d’obra

Amb Sempre Opel gaudeixi més temps 
del seu Opel i d’aquests descomptes

  Venda de vehicles nous i d’ocasió

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05
*Oferta no acumulable a altres promocions. 
Descompte aplicable a totes les operacions 
de taller mecànic. Excepte accessoris i pneumàtics.
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Una de les accions més visibles del 
servei de Turisme és la difusió del 
municipi i els seus recursos. Per 
donar a conèixer el Masnou, tant als 
visitants com a la pròpia població, 
s’elabora material promocional amb 
informacions pràctiques i sobre el 
patrimoni artístic i arquitectònic. Els 
plànols del poble i els fullets, com 
ara Coneix el Masnou (editats en ca-
talà, castellà, anglès, francès, italià i 
alemany) i Mina d’Aigua del Masnou 
(editats també en diversos idiomes), 
en són un exemple.

En el mateix sentit, per a la pro-
moció dels productes gastronòmics 
locals també s’ha dissenyat i editat 
un fullet: Tasta el Masnou, que pro-
mociona elements singulars i repre-
sentatius que s’elaboren al poble. 
També, dins l’àmbit de la gastrono-
mia i l’enoturisme, es coordina la 

participació en accions de promoció 
del territori per donar a conèixer el 
Masnou i els seus recursos i el ter-
ritori DO Alella, del qual el Masnou 
forma part. L’exemple més clar el 
trobem amb les jornades gastronò-
miques del vi DO Alella.

El dia a dia del servei de Turisme 
fa que es generi un treball transver-
sal amb la Regidoria de Cultura per 
coordinar accions conjuntes. Com 
a exemples més recents, trobem la 
coordinació de les tapes que establi-
ments i entitats van oferir durant la 
Festa Major o el concurs d’aparadors 
del Festival Ple de Riure. En tots dos 
casos, la col·laboració dels establi-
ments comercials i restauradors del 
municipi ha estat indispensable.  A 
més, en l’actualitat també es treballa 
amb el Museu Municipal de Nàutica 
per elaborar i oferir uns itineraris 

turístics i culturals, posant en valor 
el patrimoni de la població. Concre-
tament, aquesta acció es troba dins 
el del projecte “Terra de Mar”, que 
pretén oferir, en un futur proper, una 
senyalització i un itinerari amb els 
punts més turístics marcats perquè 
els visitants puguin fer una passeja-
da guiada o lliure.

A més, aquest any, s’ha engegat 
de manera periòdica un grup de tre-
ball del sector turístic per tal d’infor-
mar i que els agents públics i privats 
treballin de manera transversal.

També s’estableixen col-
laboracions amb entitats com el 
Consorci de Costa de Barcelona 
Maresme, Fefic, Consorci DO Alella, 
per crear d’altres productes turístics 
i fullets informatius (platges del Ma-
resme, web turística de la comarca 
del Maresme, etc.).  

DEPARTAMEnT DE PRoMoCIÓ EConÒMICA III.
TURIsME
Una tercera branca del Departament de Promoció Econòmica és la que es dedica a la pro-
moció de l’activitat econòmica mitjançant actuacions de dinamització turístiques i cultu-
rals. Aquest servei incideix en les accions de promoció del territori amb la finalitat de donar 
a conèixer el Masnou i els seus recursos turístics, patrimonials i gastronòmics, entre altres.

El mar és un dels potencials d’aquest poble de tradició marinera, a pocs quilòmetres d’una gran ciutat com Barcelona. 
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Es publica 
abundant 
material 
gràfic sobre 
la vila
 
El projecte 
“Terra de 
Mar” vol 
difondre el 
valor turístic 
del Masnou
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Sota les sigles LACAM s’amaga el 
col·lectiu d’artistes de circ, teatre 
i altres disciplines que està reno-
vant i enriquint la vida cultural 
del Masnou des de fa prop de tres 
anys. Va ser llavors quan diversos 
artistes amb una gran trajectòria i 
de renom van coincidir a la vila i van 
començar a pensar en la possibilitat 
d’aprofitar la coincidència per fer 
coses interessants al lloc on havien 
decidit residir i, d’alguna manera, 
establir les seves arrels.

Actualment, en formen part prop 
de 30 persones, entre artistes de circ, 
músics, artistes plàstics o ballarins, 
entre altres disciplines. I provenen 
de països com Croàcia, Itàlia, França, 
l’Argentina o el Brasil. Des de la tar-
dor del 2013, han mostrat les seves 
habilitats i el seu talent en diverses 
actuacions i tallers al Masnou. Han 
estat presents a la programació esta-
ble de Ca n’Humet, al Nadalem, a la 

Festa Major i, més recentment, al Ple 
de Riure. Però, més enllà d’aquestes 
actuacions i tallers, que han desper-
tat l’entusiasme del públic, la LACAM 
té altres projectes, tant a curt com 
mitjà i llarg termini. Un d’aquests és 
aconseguir un espai propi per poder 
crear, assajar, entrenar i desenvolu-
par el seu treball, fins arribar a fer 
un festival propi de la LACAM, on 
es puguin presentar alguns dels es-
pectacles de les companyies que en 
formen part. També donen forma a 
la idea de crear un Circ d’hivern. 

Els seus projectes són ambici-
osos, han arribat per quedar-se, 
per enriquir-se de l’intercanvi amb 
altres artistes de la vila. Asseguren 
que els manca molt per fer, i també 
volen donar-se a conèixer més a la 
població del Masnou. L’últim any no 
han parat, però asseguren que en-
cara els queda molt per donar i per 
ensenyar.  

Blancaluz capella
Presidenta

Com és la implicació dels artistes amb la vila? 
La implicació de cada artista sempre és intensa, tant 
en allò quotidià com artístic. Tots els artistes que con-
formem la LACAM som persones molt compromeses 
amb el que fem i amb qui ho fem. El Masnou és la 
nostra llar i, per això mateix, el compromís i la impli-
cació és total, i tot ho fem amb molta estimació i molt 
d’esforç. És una anada i tornada, allò que oferim al 
públic i al poble és el que després rebem d’ells.

Com resumiria els beneficis de viure en comunitats 
com la LACAM per als artistes?
Sempre és important sentir que estàs acompanyat, 
i en grup s’arriba més lluny que en solitari. Creiem 
en la força del col·lectiu i l’energia que genera. Per 
als artistes de circ que vivim de gira pel món, viatjant 
d’aquí cap allà, sense una terra ferma, és sempre molt 
reconfortant sentir que hi ha una llar on establir-se, 
on promoure i difondre l’art  i que, sobretot, no ho 
estàs fent sol. 

Quina resposta han rebut per part de la població 
del Masnou?
El públic sempre ha estat encantat amb el que han 
vist o amb els tallers. La gent és molt càlida i ens fa 
sentir benvinguts. Crec que estan contents amb la 
idea que siguem aquí, i clarament ens demanen veure 
més coses. Crec que el Masnou sempre ha tingut una 
tradició com a poble d’artistes, així que ens sentim 
veritablement com a casa.

Com valoren l’intercanvi cultural que s’ha produït 
amb altres agents culturals de la vila?
Els intercanvis que hem tingut fins ara amb l’Espai 
Escènic Ca n’Humet i el Ple de Riure han estat molt 
amens. La gent s’implica en els esdeveniments  que 
hem organitzat i sempre ens hem sentit acompanyats. 
Però encara no hem tingut el suport econòmic i la 
confiança total necessària per poder donar el millor 
de nosaltres. El que hem fet, sempre ho hem fet amb 
molt de cor i pocs recursos. Ens agradaria tenir una 
mica més de confiança en la nostra feina per poder 
organitzar les coses al nivell que ens agradaria i tal 
com estem acostumats, com els artistes professionals 
que som. 

Com contactar-hi:  lacam08320@gmail.com

EnTITAT

Els artistes de l’entitat han format part del programa del Ple de Riure. 
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lacam (col·lectiu d’artistes residents al masnou)
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salvador Vidal 
Raméntol
Matemàtic
Des de molt petit jugava amb la seva mare fent càlcul mental, sumant, 
repassant les taules de multiplicar, restant... I en solitari, jugava a fer 
de professor de matemàtiques. Per tant, la vocació va néixer amb ell, al 
1952, i a la mateixa casa on encara, avui dia, viu. Parlant amb ell, es com-
prèn que la matemàtica, com la vida, és molt més senzilla i bonica quan 
te l’expliquen bé i amb entusiasme. Professor de la Universitat Internaci-
onal de Catalunya, és autor d’un bon grapat de llibres i articles i ha recor-
regut bona part d’Amèrica Llatina explicant les seves estratègies didàc-
tiques per encomanar als alumnes la seva passió pels números i perquè 
tothom entengui que la matemàtica ens ajuda a fer la vida més fàcil.

nens que no els agradessin. Perquè 
a mi em semblen divertides, i que 
es necessiten per a la vida. Vaig co-
mençar a escriure llibres i articles 
sobre la matemàtica del dia a dia. Als 
alumnes, el primer dia de classe, els 
dic que la matemàtica ens facilita la 
vida, i durant tot el curs els intento 
demostrar que és així. Al final, en els 
exàmens, en algun moment o un al-

“La mate-
màtica va 
sorgir per 
facilitar-nos 
la vida”

“De l’anal-
fabetisme 
matemàtic, 
se’n parla 
poc; però 
hi ha molta 
gent que no 
sap desen-
volupar-se 
a la vida 
diària”

Salvador Vidal 
Raméntol viu a la 
mateixa casa on 
va néixer, al cul 
d’Ocata.

Com va començar la seva relació 
amb les matemàtiques?
De petit, estudiava a l’Acadèmia Bosch, 
aquí al Masnou. I se’m donaven molt bé 
les matemàtiques, i m’agradaven molt. 
Fins i tot, de petit jugava a ser profes-
sor de matemàtiques. Quan em vaig 
examinar del que era primer de Batxi-
llerat –llavors ens examinàvem en un 
institut a Barcelona i ens acompanyava 
el senyor Bosch, que era el director de 
l’Acadèmia–, quan vam anar a recollir 
les notes, en mirar les llistes, vaig veure 
que hi havia un 10 i que hi posava M. H. 
Em vaig espantar molt, perquè no sabia 
què volia dir, i vaig anar a buscar el se-
nyor Bosch, espantat, i ell em va dir que 
era una Matrícula d’Honor i que havia 
d’estar molt content. Va ser la primera 
vegada que sentia a parlar d’una Matrí-
cula d’Honor.

I quan va fer realitat el seu somni?
Vaig començar a treballar com a mes-
tre aquí, al Masnou. Vaig començar a 
SAFA i a les Escolàpies, i d’aquí vaig 
passar a la Residència Bell-lloc, que 
era una escola de la Caixa de Barce-
lona, a la Roca del Vallès, i per a mi 
va ser el gran descobriment. Era una 
escola privada, concertada, amb una 
plantilla molt estable, on els profes-
sors que hi treballàvem teníem molta 
vocació. Hi vam fer moltes coses: la Nit 
de la Ciència, el Dia del Número, el Dia 
del Medi Ambient... Fèiem moltes acti-

vitats i van donar molts fruits. Aquest 
mes de juny, vaig tenir una trobada 
amb els exalumnes que havien aca-
bat 8è d’EGB fa 31 anys. I va ser molt 
maco, perquè recordaven amb molta 
estimació les activitats que fèiem.

I com va fer el pas a la didàctica ?
Quan estava a l’Escola Bell-lloc, anava 
a molts cursos de didàctica perquè 
m’agradava molt aprendre coses noves. 
Fins que va arribar un moment en què 
vaig pensar que això que m’explicaven 
també ho podia explicar jo. Llavors, 
vaig començar a impartir cursos sobre 
didàctica, jocs i activitats. Després, vaig 
fer el doctorat, perquè sempre m’ha 
agradat aprendre. Volia aprendre, més 
que dedicar-me a la universitat, però 
llavors vaig entrar en contacte amb 
gent de la universitat, que em van de-
manar d’entrar-hi. Allà vaig veure que 
tota l’experiència que jo tenia després 
de 30 anys la podia abocar en els alum-
nes, i això ha estat fantàstic, perquè 
puc explicar experiències viscudes, i 
això dóna molt de feed-back amb els 
alumnes de la universitat. 

Quina creu que és la clau per 
ensenyar aquesta màteria, 
que amb freqüència resulta 
feixuga?
Puc comprendre que costi aprendre 
les matemàtiques, però el que em 
costava acceptar és que hi hagués 
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una hipoteca, necessites saber algu-
na cosa. Sempre es parla d’analfabe-
tisme per a persones que no saben 
llegir ni escriure, però de l’analfabe-
tisme matemàtic se’n parla poc, i hi 
ha gent que no té una bona base. 
Penso que la matemàtica hauria de 
tornar als orígens, perquè va sortir 
per facilitar la vida, i ara es veu com 
una cosa molt abstracta. La matemà-
tica vol ajudar, és un instrument que 
ens ajuda i, de fet, quantifica totes 
les altres matèries: l’arquitectura, la 
medicina, els periodistes... 

Parli’ns dels orígens de la 
matemàtica.
La paraula càlcul ve de la paraula en 
llatí, que vol dir pedra. La pedra va 
ser la primera calculadora que van 
fer servir els homes. Els prehistòrics, 
al Neolític, quan ja vivien en grups 
i els homes sortien a caçar, cada un 
agafava una pedra, i en sortir del 
campament la deixava en una pila. 
Així, el cap de la tribu sabia quanta 
gent havia marxat. Quan tornaven, 
cadascú agafava la seva pedra, i si en 
quedaven, significava que aquells 
homes no havien tornat i que calia 
sortir a buscar-los. Això és càlcul. 
Funcionava com un àbac. Era la ma-
nera de saber quants hi havia dintre 
del campament i quants a fora. 

Quina creu que és la situació 
de l’analfabetisme matemàtic? 
sempre s’ha dit que calia, com a 
mínim, saber les quatre regles.
L’objectiu de la matemàtica és 
resoldre problemes, i per això ne-
cessites el càlcul, les 4 regles. Però 
hi ha gent que es queda amb les 4 
regles i després no les sap aplicar. 
Per això estem treballant molt en 
la matemàtica reflexiva. El que ens 
interessa és una matemàtica que 
ens faci pensar, no que només ens 
faci comptar. Dos més dos són qua-
tre, i què? Cal saber que si tenim 
tres i una cosa val quatre, no hi 
arribem. És a dir, que s’ha de refle-
xionar. Això és el que intento amb 
els alumnes a la universitat. A més, 
la matemàtica també serveix per 
estructurar el cap, per col·locar les 
coses ben posades, a més de facili-
tar l’estudi d’altres matèries.

Vostè insisteix molt en la 
importància de la manera 
d’acostar-s’hi.
És que és molt important com 
s’expliquen les matemàtiques als 
alumnes. El professor té molta res-
ponsabilitat perquè al nen li agradin 

tre, sempre diuen que la matemàtica 
ens facilita la vida. 

Quan ajuden?
Els alumnes ho viuen en el dia a dia: 
si has de comprar una moto, si has 
de fer un viatge, si planeges una sor-
tida, has de saber quant et costarà. 
Tens números al carnet d’identitat, 
si et vols comprar un pis o si vols fer 

o no li agradin, i la família també. El 
que cal fer és canviar l’actitud cap a 
les matemàtiques. I per això també 
jo utilitzo la matemàtica recreativa: 
jocs de mans, activitats, màgia... Amb 
l’actitud positiva, és més fàcil que els 
agradin i aprendre-les. La família pot 
ajudar, amb situacions molt quotidi-
anes, com ara fent una pizza, calcu-
lant les quantitats o fent un pastís, 
una macedònia, calculant la recepta 
per a les persones que en menjaran... 
S’ha de transmetre entusiasme.

Quina relació troba entre 
la màgia i les matemàtiques?
Hi ha molta relació, sobretot dels 
jocs de cartes amb el càlcul. Molts 
trucs estan relacionats amb el càlcul, 
amb les propietats dels números que 
semblen casualitats. Jo ensenyo als 
alumnes algunes propietats i a fer 
alguns jocs, i el més divertit és que 
després els alumnes me’ls fan a mi i 
a la classe. 

En quina situació estan els 
alumnes a Catalunya en aquesta 
matèria?
Estem més bé del que ens pensem. 
Cal tenir en compte que els informes 
reflecteixen també aspectes socials 
que, per exemple, a Finlàndia són 
molt diferents. La meva universitat 
col·labora amb una de Finlàndia, i he 
revisat coses que hi fan allà. Estem 
bastant igual. El que és molt diferent 
és l’ambient, el context social, però 
pel que fa al nivell matemàtic estem 
millor del que pensem. Això no vol 
dir que estiguem bé, perquè hem 
de fer feina; però ja se n’està fent: 
el Museu de la Matemàtica, moltes 
coses en didàctica, hi ha un grup 
molt actiu, que fem moltes coses, ac-
tivitats, publicacions... Però també és 
important valorar el que fem i tenir 
autoestima.

El Masnou li entusiasma tant 
com la seva feina.
Estic encantant. La meva dona, la 
Montse, també és del Masnou de 
sempre. Tenim la platja, estem ben 
comunicats, tenim serveis molt a 
l’abast: el metge, el mercat, farmà-
cies... i molt a prop de Barcelona. 
I coneixem molta gent. M’agrada 
conèixer la gent del poble, i hi tenim 
molta família. Estem molt contents. 
De vegada trobo una mica massa de 
soroll. Comprenc que s’han de fer co-
ses, però també es podria respectar 
una mica més la resta de gent. Però 
també és veritat que els últims anys 
ha millorat. 

“El nivell 
escolar està 
més bé del 
que ens 
pensem, cal 
tenir autoes-
tima”
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I de l’habitatge què?
L’any 2003, el pacte de govern entre PSC, 
ICV-EUiA i ERC va incorporar, entre molts 
altres compromisos, la creació de la Regido-
ria d’Habitatge al Masnou i l’atribució de la 
responsabilitat de les polítiques d’habitatge 
a ICV-EUiA. 

Encara que pugui semblar un acte de 
supèrbia, la tasca realitzada per la Regidoria 
d’Habitatge, amb el suport de la resta del 
govern, en els 8 anys següents va ser molt 
important i, avui, molts ciutadans i ciutada-
nes del Masnou en gaudeixen. 

La creació de l’Oficina Local d’Habitatge 
que, en col·laboració amb la Generalitat i 
la Diputació, va treballar activament en els 
nous projectes engegats per la Regidoria 
(borsa de lloguer social, tramitació d’ajuts, 
informació i assessorament a la ciutadania...), 
la creació del Patrimoni Públic de Sòl i Ha-
bitatge, la redacció i aprovació del Pla Local 
d’Habitatge i, fonamentalment, la construc-
ció de 90 habitatges públics de lloguer social 

per a joves a Can Jordana i Llevant i de 20 per 
a la gent gran a Josep Tarradellas, van ser les 
principals realitzacions de la Regidoria en el 
període 2003-2011. 

Doncs bé, l’arribada de CiU i ERC al go-
vern del Masnou va comportar, pràcticament 
des de l’inici del seu mandat, una paralització 
gairebé total de les polítiques d’habitatge, 
que han quedat reduïdes a una tímida ges-
tió de la tasca heretada del govern anterior i 
que ni tan sols han estat capaces d’afrontar, 
amb valentia i eficàcia, els nous reptes que 
per a l’habitatge ha plantejat l’actual situació 
de crisi econòmica, entre els quals ressalten 
per la seva cruesa els desnonaments.

Malgrat les mocions aprovades pel Ple 
de l’Ajuntament, pràcticament totes presen-
tades per ICV-EUiA, al Masnou se segueixen 
produint desnonaments sense que CiU i ERC 
facin res per evitar-ho. 

Al mateix temps, la desídia del govern 
permet que els habitatges públics de lloguer 
que es desocupen romanguin mesos i me-

sos sense tornar a ser adjudicats, privant així 
joves i gent gran de l’exercici del dret a l’ha-
bitatge. El mateix passa amb els tres habitat-
ges construïts a la plaça del Mercat Vell que, 
malgrat les demandes reiterades d’ICV-EUiA 
que siguin destinats temporalment a lloguer 
social, CiU i ERC mantenen desocupats des 
de la seva finalització.

Si a tot això afegim que CiU i ERC man-
tenen paralitzat el planejament al sector de 
l’Estampadora (que permetria augmentar en 
el futur l’oferta d’habitatge social) i el projec-
te de la Caserna (que preveu la construcció 
de 40 habitatges més) i que, en compliment 
d’una altra moció d’ICV-EUiA, han aprovat 
unes bases per atorgat ajuts per al pagament 
de l’IBI que, pel seu contingut, deixaran fora 
la major part dels ocupants dels habitatges 
de Can Jordana, Llevant i Tarradellas, així com 
moltes de les persones amb dificultats eco-
nòmiques que necessitarien d’aquests ajuts, 
crec que no ha de ser difícil entendre el nos-
tre dubte: i de l’habitatge què? 

ADFEM qualifica el Masnou com 
a vila discapacitada
I quina raó tenen! Tots sabem que el Masnou 
és ple de carrers intransitables per a persones 
amb cadires de rodes o amb crosses, o per a 
les persones que porten cotxets dels nadons 
o el carro de la compra. Carrers amb voreres 
massa estretes, amb pals de telèfon o de la 
llum, amb arbres que aixequen la vorera.

A la nostra vila cal prioritzar l’eliminació 
de les barreres arquitectòniques en els espais 
públics per tal de millorar la qualitat de vida 
d’aquelles persones que, per edat, malaltia 
o discapacitat física, tenen limitada la seva 
mobilitat.

En el Ple del mes de maig vam aprovar 
una moció de suport a les accions de l’As-
sociació de Discapacitats Físics del Masnou 
(ADFEM) envers la Llei d’accés al medi natural. 
Era una demanda dirigida a la Generalitat de 
Catalunya.

Però hi ha molt per fer al nostre municipi 

per millorar la qualitat de vida de les persones 
discapacitades i de les persones que en tenen 
cura. Aquesta associació defineix el Masnou 
com a vila discapacitada, per les dificultats 
que es troben per moure-s’hi, limitacions 
amb les quals han de conviure diàriament. 

I és a les nostres mans solucionar-ho. Per 
això, en el passat Ple del mes de juny vam 
proposar al govern municipal que fes un pla 
d’inversions per garantir l’accessibilitat a les 
persones amb mobilitat reduïda.

Recentment, el govern municipal va 
aprovar una quantitat important destinada 
a inversions, més de 800.000 euros, però cu-
riosament no tenia clar, ni molt menys definit, 
a quines obres públiques destinaria aquests 
diners i, fins i tot, va acceptar alegrement la 
proposta del PP de fer illes d’arbres a la plat-
ja, que no negaré que seria molt maco, però 
òbviament no és una prioritat del nostre 
municipi. 

Seria desitjable que el govern fos co-

neixedor de les mancances del municipi i, 
a partir d’aquest coneixement, establís les 
prioritats d’inversió.

Com que va quedar en evidència la falta 
de previsió i definició del govern municipal 
CiU i ERC quant al destí de les inversions (per 
comprovar-ho us convido a veure el vídeo 
del Ple del 24 d’abril, concretament el punt 
10 referent a l’expedient de modificació del 
pressupost per crèdit extraordinari; i jutgeu 
vosaltres mateixos), el grup municipal soci-
alista va proposar al govern municipal que 
donés prioritat a invertir en la millora dels 
carrers intransitables, ja que és necessari 
l’elaboració d’un pla d’inversions per garantir 
l’accessibilitat a les persones amb mobilitat 
reduïda, on s’especifiquin les accions a dur a 
terme i el seu pressupost. 

Haig de dir que la nostra proposta no va 
provocar cap comentari del govern munici-
pal, així és que, hores d’ara, no sabem si la 
tindran en compte.

nous plecs de neteja viària i recollida 
d’escombraries. Aposta pel medi 
ambient
En el moment d’escriure aquest article 
portem al Ple de juliol els nous plecs 
de recollida d’escombraries i neteja 
viària, de platges i passeig marítim del 
Masnou. A Comissió Informativa es va 
donar llum verda, queda doncs el trà-
mit del Ple. El contracte que es tenia 
fins ara, amb alguna pròrroga, és del 
1992. Només a inicis del 2013 es va fer 
una negociació que es va aprovar. Toca, 
doncs, una actualització i un replanteig 
d’alguns aspectes d’aquest servei. 

Si ve l’entorn econòmic no permet 
gaires alegries, sí que plantegem un 
canvi molt significatiu, la recollida se-
lectiva. L’haurà de realitzar la mateixa 
empresa que presti el servei de reco-

llida del rebuig i l’orgànica. Som en un 
poble amb una taxa molt baixa de re-
collida de paper, envasos i vidre, i això 
ens penalitza. Hem d’apostar per fer un 
canvi en el sistema: amb uns conteni-
dors més petits que els actuals “iglús” 
del Consell Comarcal, amb alguns 
punts més, i amb l’eliminació d’alguns 
punts de recollida de rebuig. Tot això, 
amb l’objectiu que a la llarga tinguem 
més ingressos que permetin ajustar 
millor el rebut de les escombraries. 

Actualment, aquest servei ens 
l’ofereix el Consell Comarcal, però pro-
posem de fer-ho com a Ajuntament, 
per poder rebre directament tots els 
ingressos i subvencions que es pro-
dueixen per a un reciclatge millor, de 
forma que qui guanyi, al cap i a la fi, 
siguem tots els masnovins. També es 

té en compte l’impacte visual i es pro-
posen uns nous contenidors del mateix 
color (excepte orgànica i vidre) i sols la 
tapa serà diferent per indicar el tipus de 
fracció. Hi ha una aposta clara, doncs, a 
fer del Masnou un poble que cuida el 
medi ambient, amb nous vehicles que 
redueixin les molèsties del soroll i evitin 
el regalim pels carrers. No quedarà cap 
sector del poble sense atendre, tots els 
barris estan previstos i s’adaptarà el ser-
vei a les noves necessitats. Creiem que 
és el moment que tots fem un pas en-
davant per treballar pel medi ambient, 
per separar bé les nostres escombraries 
i poder reduir el cost que, com a Ajun-
tament, hem de pagar; per tant, per 
gestionar millor els recursos públics. 
Si s’aprova, us necessitarem per fer-ho 
possible. Comptem amb vosaltres.

TRIBUnA PoLÍTICA

Marta neira 
Portaveu del 
Grup Municipal
del PSC

Jordi Matas 
Regidor del 
Grup Municipal
de CiU

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



EL MASNOU VIU    JULIOL 2014 29

Ciutadans amb millor qualitat 
de vida 
Al Masnou hem passat, en la història 
recent, per diverses renovacions: cultu-
rals, polítiques, socials... gairebé tot s’ha 
renovat en un sentit o altre i la nostra 
població ha sabut adaptar-se a les noves 
exigències al llarg dels anys. Però diem 
gairebé perquè hi havia un punt primor-
dial en l’evolució natural al nostre poble 
que estava aturat i presentava seriosos 
problemes d’adaptabilitat: la neteja del 

poble. I no serà per oportunitats, perquè 
el regidor que els escriu ha viscut diverses 
voluntats polítiques de canvi en el model 
que s’han quedat en un recorregut curt 
i de poca visió política, especialment en 
l’anterior legislatura. Era pràcticament el 
contracte de serveis més antic signat per 
l’Ajuntament, i aquelles forces que tant 
parlaren de progrés van ser incapaces de 
veure el futur en quelcom tan essencial.

Per fi, avui ens hem de felicitar 
d’aquest canvi en el model de gestió 

de la neteja dels nostres carrers, de la 
recollida dels residus, de la imatge que 
volem del nostre poble i del benestar 
que enyorem per als nostres ciutadans 
i ciutadanes. 

Per això, el GIM, fidel al seu compro-
mís amb el poble per damunt d’esquer-
res, dretes o processos diversos, hem 
donat suport a aquest nou contracte de 
servei de neteja i vetllarem perquè no 
es quedi en la “col·locació d’una primera 
pedra”.

Frescor d’estiu al Masnou 
Iniciem l’estiu amb les últimes frescors 
de la primavera. El Masnou, bulliciós, ha 
enviat el seus focs d’artifici davant les mi-
rades admirades d’autòctons i visitants. El 
“pincheo” pels bars ha obert el municipi 
a la tradició més espanyola. Els concerts, 
de tots i per a tots els ritmes. Sardines i 
cremat, al punt i a peu de platja. Joves 
havaneres ens visiten. En tindrem algun 
dia de pròpies? Mai no en vam tenir tra-
dició? Gegants sota la mirada de sant 
Pere. Aplaudiment dels mossens. Darrere 
d’ells, coral de veus purament masno-
vines. Sardanes de tradició. I els nostres 
àngels del patinatge en exhibició mestra. 
Sobre rodes. No oblidem els simpàtics 
trabucaires, i la seva manera deliciosa de 
despertar-nos... Resum de la nostra Festa 
Major, expressada en una prosa casolana 

sense més pretensió que dedicar-li un re-
cord des d’aquestes línies. Felicitats a tots 
els qui han contribuït a fer-nos passar uns 
dies tan alegres!

Descens de l’atur: -9, 21 %
Tornant a realitats terrenals, no podem 
menys que mostrar la nostra satisfacció per 
l’evolució de l’atur a la nostra comarca, i en 
concret al Masnou. Després del descens in-
teranual indicat, la taxa se situa en el 12,19 
%, una xifra que feia anys que no es veia.

Es comencen a percebre els resultats 
de les polítiques econòmiques del Partit 
Popular: plans de proveïdors, reforma la-
boral i ajut financer a les comunitats au-
tònomes (Catalunya és la comunitat més 
beneficiada de tot l’Estat).

Manca l’estirada al consum, que 
comença a repuntar. I al gener, veurem 

l’efecte de la reducció de l’IRPF, on les re-
tencions en nòmina s’aplicaran immedi-
atament i se’n beneficiaran més del 80 % 
de contribuents. Més diners a la butxaca, 
més descans a final de mes. Al butlletí de 
juny fèiem una demanda a Mariano, qui 
sembla que ens ha escoltat. Tornarem so-
bre el tema en properes edicions.

Ple de juliol, la neteja com 
a protagonista
El del 17 de juliol conté un dels punts que 
més interessa els ciutadans: la neteja del 
municipi. A punt d’iniciar-se un nou pro-
cediment de licitació, el nou projecte ha 
comptat amb el suport del PP, on hem in-
corporat diverses aportacions realitzades 
per tècnics propis, per millorar el plec, i 
que esperem que vegi la llum en pocs me-
sos. El nostre compromís amb el Masnou. 

Reptes per a aquesta tardor
Acabem de finalitzar el cicle festiu d’estiu 
amb els tres esdeveniments que caracte-
ritzen el nostre municipi: la Festa Major, 
el Fascurt i el Ple de Riure. El balanç ha 
estat molt positiu pel que fa tant a la par-
ticipació com als espectacles i propostes 
culturals que hem pogut gaudir aquests 
dies.

Ara ja fa més de tres anys de la tas-
ca del grup municipal d’ERC – Acord pel 
Masnou al govern municipal. Aquest 21 
de juliol seré escollit candidat a l’alcaldia 
del Masnou. Falta menys d’un any per a les 
pròximes eleccions municipals, però que-
da encara molta feina per fer. Una de les 
propostes del programa electoral d’ERC- 
Acord ple Masnou, amb el qual ens vam 
presentar a les eleccions municipals, era 
la configuració d’un eix cívic i cultural a la 

part central del Camí Ral. La materialitza-
ció del projecte El Masnou “Terra de Mar” 
serà un element decisiu per fer realitat 
aquesta proposta.

El Masnou “Terra de Mar” neix com a 
idea a l’inici de legislatura i comença a ser 
viable a partir que el projecte és selecci-
onat per a les subvencions FEDER (Fons 
Europeus). S’ha rehabilitat la Mina Museu, 
ara s’iniciaran les obres de millora del parc 
del Llac i esperem que aviat la rehabilita-
ció de la Casa de Cultura sigui una realitat. 
Aquesta serà el centre d’aquest projecte, 
un punt d’informació cultural i de pro-
moció del municipi on hi haurà la inter-
pretació d’un itinerari cultural vinculat al 
patrimoni que anirà de punta a punta del 
Masnou. Aquests continguts s’estan treba-
llant paral·lelament a les obres actuals. Tot 
plegat ens permetrà rehabilitar i posar en 

valor el nostre patrimoni i també la pro-
moció del municipi.

Un altre tema que hem iniciat és l’estu-
di de viabilitat del Teatre del Casino, a càr-
rec de la Diputació de Barcelona. D’acord 
amb el Casino del Masnou i amb voluntat 
de trobar una solució que ens permeti en 
un futur la reobertura d’un equipament 
cultural tan emblemàtic per al Masnou.

A banda dels temes municipals que 
haurem de tirar endavant, ens espera una 
tardor amb un contingut polític molt es-
pecial. L’Onze de Setembre de 2014, on 
al Masnou hem organitzat tot un seguit 
d’actes al voltant del Tricentenari (1714-
2014), marcarà la recta final fins al 9 de 
novembre, on els catalans i catalanes 
hem de decidir i iniciar el nostre camí 
cap a la plena llibertat i independència 
del nostre país.

Jaume 
oliveras 
Portaveu 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



EL MASNOU VIU    JULIOL 201430

PARTICIPACIÓ CIUTADAnA

Imatges del record
La platja sempre ha estat un dels principals atractius de la vila. 
Aquesta imatge mostra un grup de banyistes, al 1961, a la platja 
del Masnou. La imatge és de Josep Fortea, pertany al Fons Quirse 
de l’Arxiu Fotogràfic Municipal, i demostra que algunes coses no 
han canviat gens amb el pas dels anys, com les ganes d’una bona 
capbussada en les hores més caloroses dels dies d’estiu.

M’AgRADA
M’agrada que de nou comenci el Ple de Riure al Masnou, perquè 
es crea un ambient molt especial. I aquest any tots els espectacles 
estan a l’abast de tothom, que és una bona notícia. Tots a riure!
Rosa Martín

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

no M’AgRADA
No m’agrada que es talli un carrer sense donar cap alternativa als 
transportistes o per accedir als garatges. La imatge correspon al 
carrer Mestres Villà cantonada amb torrent de l’Ase (avui avingu-
da Mare de Déu de Núria).  Quina alternativa hi ha? Accedir pel 
carrer de Capitans Comelles en contra direcció? La foto és feta el 
15 de maig, a les 11.44 h.
Alfred Roig

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
Anton Martínez pregunta: 
La presència de les tres tin-
toreres ha generat molta 
expectació, i se n’ha parlat 
molt als mitjans de comuni-
cació. Quin paper ha jugat 
l’Ajuntament en la gestió 
d’aquest fet, que ha meres-
cut que sortim tant a totes 
les televisions? 

Jordi Matas, regidor de Medi Ambient respon:
Com a Ajuntament, es va donar ordre de posar ban-
dera vermella, d’acord amb l’avís efectuat per Creu 
Roja. Des del primer moment, es va facilitar als mit-
jans de comunicació, juntament amb Creu Roja, tota 
la informació necessària amb l’objectiu transmetre un 
missatge de tranquil·litat per un fet puntual. També 
s’ha demostrat que tenim un bon servei a la platja i 
la gent pot sentir-se segura davant qualsevol fet que 
es pugui donar. 
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AgEnDA.  Del 21 de juliol al 22 de setembre

  JULIoL

  Dimarts 22 
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

deixalleria mòbil  
Fins al 27 de juliol.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 23 
18 h / Ca n’Humet Espai Jove
(Fontanills, 77-79)

curs intensiu d’edició 
bàsica de vídeo  

Curs que et permetrà editar les 
teves primeres produccions fent 
servir programes professionals 
d’edició de vídeo.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 24 
19.30 h / Casal de la Gent Gran 
Can Malet

conferència: 
“el Born 1714. Passat, 
present i futur”  

Ho organitza: Òmnium Cultural

  AgosT

  Dissabte 2 
9 h / Carrer de Barcelona i plaça 
de la Llibertat

fira d’artesania  
Ho organitza: ADAC

  Dimarts 5 
9.30 h / Torrent Can Gaio

deixalleria mòbil  
Fins al 10 d’agost
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
 

  Diumenge 10 
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la mina d’aigua 
del masnou  

Us convidem a submergir-vos sota 
terra per descobrir un tram de les 
mines d’aigua Cresta i Malet, que 

formen part d’un laberint de gale-
ries de 27 km. Cal inscripció prèvia 
a museu.nautica@elmasnou.cat o al 
tel. 93 557 18 30.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
 

  Diumenge 17 
De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

Ballada de swing  
Ho organitza: Ple de swing amb la col-
laboració de l’Ajuntament del Masnou i el 
Petit Cafè.

  Dimarts 19 
9.30 h / Pau Casals

deixalleria mòbil  
Fins al 24 d’agost.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
 

  Dissabte 23 
22 h / Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes 
amb la cobla Premià  

Amb sopar sardanista. Informació i 
reserves: 666 359 166 / 93 555 81 07
Ho organitza: Agrupació Sardanista del 
Masnou

  sETEMBRE

  Dimarts 2 
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

deixalleria mòbil  
Fins al 7 de setembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 5 
22 h / Parc del Llac

festes del Bell resguard.
concert al parc del llac 
amb suspicious Band  

Actuació del grup Suspicious Band, 
versionant Elvis Presley amb l’espec-
tacle titulat An Elvis Experience.
Ho organitza: Amics del Bell Resguard

  Diumenge 7 
18 h / Parc del Llac

festes del Bell resguard  
Activitat infantil.
Ho organitza: Amics del Bell Resguard

   Dimarts 9 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb... 
Patrícia Gabancho.
Presentació del llibre 
Les dones del 1714  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Biblioteca Joan Coromines

  Dimecres 10 
18 h / Sala Joan Comellas

exposició: “el maresme 
en la línia del temps de 
la guerra de successió 
(1702-1714)”  

Inauguració de l’exposició sobre els 
esdeveniments del 1714 al Mares-
me, amb informació inèdita.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Sala de Plens

conferència: “l’onze 
de setembre: el sentit 
d’una diada nacional”  

Conferència a càrrec de Joan B. Culla 
per commemorar la Diada Nacional 
de Catalunya.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes 
amb la cobla Vila 
d’olesa  

Ho organitza: Agrupació Sardanista del 
Masnou

  Dijous 11 
12 h / Plaça de l’Onze de Setembre

ofrena floral  
Ofrena floral i acte institucional de 
commemoració de la Diada Nacio-
nal de Catalunya. A continuació, es 
descobrirà la placa del Tricentenari.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 14 
10 h / Parc temàtic Caramar

circulació del trenet 
de cinc polzades  

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
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, que 

formen part d’un laberint de gale-
ries de 27 km. Cal inscripció prèvia 
a museu.nautica@elmasnou.cat o al 
tel. 93 557 18 30.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 16 
9.30 h / Torrent Can Gaio

deixalleria mòbil  
Fins al 21 de setembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 17 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària al 
voltant de la novel·la 
Sol ponent, sol ixent, de 
Teresa costa i Gramunt  

Conduirà la tertúlia l’escriptora 
M. Carme Roca. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Biblioteca Joan Coromines

 

  Dijous 18 
18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre 
La porta tancada, 
de susanna Tortosa  

A càrrec de l’autora, Lola Andrade.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i Biblioteca Joan Coromines

 

  Divendres 19 

18 h / Can Manyé, espai d’art 
i creació, Alella

Presentació de 
la Guia de recursos 
de les biblioteques 
del Maresme  

Guia editada conjuntament per les 
26 biblioteques del Maresme. 
La Guia enguany està dedicada a la 
cuina del Maresme. Amb Ada Parella-
da, Xavier Orfila i Àngel Rodríguez.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines, 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella

19.30 h / Biblioteca Joan Coromines

la Guerra de successió 
a catalunya i el seu 
impacte al maresme  

Conferència a càrrec d’Eva Serra 
i Puig, professora emèrita de la 
Universitat de Barcelona, i presen-
tació de la publicació que recull les 
comunicacions de la VII Trobada 
d’entitats de recerca local i comarcal 
del Maresme.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 20 
21 h / Plaça d’Ocata

nit d’havaneres i rom  
Cantada d’havaneres a càrrec 
del Grup Borinquen i altres forma-
cions.
Ho organitza: Associació Cultural Sons

  Diumenge 2 1
De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

Ballada de swing  
Ho organitza: Ple de swing amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou 
i el Petit Cafè.

altres informacions

L’Arxiu Municipal obre els 
dilluns i dimecres de 9 a 14h. 
L’Arxiu estarà tancat de l’11 al 
22 d’agost. 

Properes estades del Casal 
de Gent Gran Can Malet
- Sortida de vuit dies a Platja 

d’Aro, el 29 d’agost a les 
10.30 h.

- Sortida de sis dies a Cantabria, 
el 20 d’octubre a les 6 h.

Informació i reserves: 
Casal de Gent Gran Can Malet 
(ptge. de Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26).

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. 

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

 Del 2 al 8 de 
 setembre: 
 matrícula alumnat 
 nou CFAM

 16 de setembre: 
 es donaran cites per a la renovació del DNI que es 

farà el dia 23 del mateix mes a l’equipament del 
Casinet (antiga ONCE - carrer de Barcelona, 5)oAC CAMPANyES EN MARXA 

A L’OFICINA D’ATENCIÓ 
CIUTADANA  

L’Ajuntament 
del Masnou 

s’afegeix a les 
celebracions 

del Tricentenari



Passeig Prat de la Riba, 48 - 08320 El Masnou (Barcelona)  ·  Tel. +34 93 540 73 09 - Móvil +34 636 809 059  ·  hotelllardecapitans@hotmail.com

www.hotelllardecapitans.es

Nuevo Hotel en el masnou 
Casa colonial de estilo modernista. Primera línea de mar 

6 habitaciones (1 suite con jacuzzi)  ·  1 apartamento  ·  Parking

restaurante gastronómico “Pati de masnoumar”
Menú diario, menú de fin de semana y carta 

Eventos de todo tipo y comidas concertadas para empresas y particulares. Fiestas privadas

menú diario: 15 €  ·  menú de fin de semana: 20 €  ·  Noches: carta


