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La casa de la fusta
Projectes i reformes d’habitatges i locals comercials

C/ Almeria, 25 · El Masnou · Tel./fax 93 555 86 91
lacasadelafusta@lacasadelafusta.es · www.lacasadelafusta.es

Cuines · Banys · Armaris · Vestidors · Parquets · Encadellats
Portes d’interiors · Portes blindades · Mobiliari a mida

TOT TIPUS DE TREBALLS DE FUSTA
Disseny 

D’interiors 

i reformes

Finançament 
9 mesos

Sense interessos

Per conèixer totes les nostres botigues 
   i tots els productes, visita el nostre web

La teva fusteria d’alumini

C/ Amadeu I, 33 C 
(carretera d’Alella)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00  
masnou@grupoalmansa.com

Descompte 

especial 

pReseNtaNt 

aQUesta

pUBlicaciÓ
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CARTA DE
L’ALCALDE

Més participació, més transparència 

El passat Ple celebrat el 18 de febrer va iniciar l’aprovació del nou Reglament Orgànic 
Municipal (ROM). Després de 16 anys de vigència de l’actual reglament calia posar al dia 
l’instrument que serveix per regular el funcionament de l’Ajuntament i els seus òrgans de 
govern. Aquest nou reglament introdueix millores, actualitza la normativa interna, regula 
d’una manera ordenada els diferents òrgans de l’Ajuntament i dota de més pes la Junta 
de Portaveus. També, entre altres aspectes, vol agilitzar el debat en el Ple i implementa 
l’administració electrònica i la modernització de l’Ajuntament. Però, fruit del debat d’aquest 
reglament, introdueix una novetat en el Reglament de participació ciutadana: l’audiència 
prèvia al Ple. Els ciutadans i ciutadanes continuaran tenint el dret a interpel·lar al govern 
municipal i al conjunt del consistori al final del Ple, però a partir de l’entrada en vigor de 
tota aquesta normativa, es farà en una sessió específica abans de cada Ple per facilitar la 
participació ciutadana.

Paral·lelament a aquests canvis, s’ha posat en marxa el nou Portal de la Transparència. El 
passat estiu ja es va posar en funcionament la comissió interna de l’Ajuntament que ha de 
permetre la implementació de tota la nova legislació sobre la transparència institucional. 
L’Ajuntament del Masnou, a través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), 
ja s’està posant al dia i liderant en aquest àmbit els municipis de la nostra comarca.

La participació, la transparència, el diàleg i la proximitat amb la ciutadania són els principis 
que continuarem i anirem aplicant al llarg d’aquest mandat municipal.
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Es posa en marxa 
una aplicació per a 
dispositius mòbils 
per comunicar les 
incidències detecta-
des a la via pública

Ajuntament va iniciar, a 
començament del mes de 
febrer, una campanya per 
difondre la importància de 

la implicació ciutadana en el manteni-
ment i la neteja dels espais públics. A 
més d’una empenta decidida a la ges-
tió d’aquests temes des dels serveis 
municipals, que té un clar exemple 
en el nou contracte de recollida de 
residus i de neteja viària signat per 
l’Ajuntament amb l’empresa CLD, 
l’Administració apel·la directament 
a la població perquè tothom sigui 
conscient que, més enllà de la despe-
sa en la neteja, cal tenir una actitud 
respectuosa amb l’espai públic i evitar 
accions que el deterioren i l’embru-
ten, com ara recollir els excrements 
dels animals de companyia, no llençar 
escombraries al carrer o no fer grafits.

La campanya engegada, que por-
ta per lema “El Masnou és casa teva”, 
es basa en la necessitat de cuidar 
l’espai públic com si fos la pròpia llar, 
i ho fa mostrant quatre situacions 
quotidianes on succeeix un acte fora 
de context. Des de començament de 
febrer, s’han instal·lat 200 bandero-
les als carrers més concorreguts del 
municipi, s’han penjat 300 cartells i 
s’han distribuït 4 vídeos per fer inci-
dència en la importància de cuidar 
i no malmetre l’espai on es viu. Els 
vídeos s’han distribuït per les xarxes 
socials i s’han projectat al cinema La 

L’

campanya per aconseguir una 
població més cívica i un major 
respecte a l’espai públic

EL MASNOU éS CASA TEVA

Una de les imatges en què es basa la campanya que reclama respecte pels carrers del municipi. 
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Calàndria. A més, a l’autobús urbà 
municipal també s’han col·locat 
les imatges de la campanya com a 
recordatori. Segons les previsions, 
properament s’editarà un fullet amb 
informació sobre les diferents mane-
res de millorar la convivència ciuta-
dana amb comportaments cívics. Les 
sancions per malmetre l’espai públic 
poden arribar als 2.000 euros. 

Les xarxes socials han esdevin-
gut un espai clau en la campanya. 
Als perfils de Twitter, Facebook i 
Youtube s’han difós els cartells i 
els vídeos, amb una resposta molt 
positiva per part de les comunitats 
virtuals. Al Youtube, per exemple, en 
el moment de tancar aquest edició, 
les visualitzacions dels vídeos ascen-
dien a 1.350. Mitjançant l’etiqueta 
#elmasnouescasateva es pot seguir 
tota l’actualitat relacionada amb la 
campanya a les xarxes socials. Tam-
bé a la web municipal s’ha creat un 
espai propi per a la campanya: www.
elmasnou.cat/escasateva, que en el 
moment de tancar aquesta edició ja 
tenia prop de 1.200 visites.

Una aplicació per comunicar les 
incidències de la via pública
El Masnou Net és un nou canal de 
comunicació directe i gratuït entre 
la ciutadania i l’Administració: una 
aplicació per a dispositius mòbils que 
permet avisar d’incidències a la via pú-
blica. Aquest nou recurs, a més d’opti-
mitzar la gestió dels recursos públics 
i aportar beneficis a la ciutadania, vol 
fomentar la participació ciutadana en 
la preservació dels espais públics.

Utilitats de l’aplicació
• Permet comunicar incidències, 

classificades en gairebé una de-
sena de categories (calçades i vo-
reres, enllumenat, jocs infantils, 
mobiliari urbà, neteja viària...).

• Incorpora un sistema de geolo-
calització que permet enviar au-
tomàticament –conjuntament 
amb la/les fotografia/es (fins a un 
màxim de 3)– les coordenades de 
la incidència. 

• Un cop registrada la incidència, 
s’activa un protocol per valorar-la 
i, si escau, atendre-la des dels ser-
veis municipals. 

• L’usuari pot fer el seguiment de 
l’actuació des del mateix telèfon 
mòbil.

En el moment de tancar aquesta edi-
ció, l’aplicació ja havia superat les 270 
descàrregues. Pel que fa a les incidèn-
cies, n’havien arribat un total de 179, 
més d’una seixantena de les quals ja 
han estat resoltes (64). Més del 36 % 
de les queixes són referents a les cal-
çades i voreres, seguides per la neteja 
viària (17,5%) i l’enllumenat i els semà-
fors (15,8%). 

Posteriorment a El Masnou Net, 
s’ha obert un nou canal perquè la ciu-
tadania pogués comunicar les incidèn-
cies, un formulari web que té el mateix 
procediment que l’aplicació i es troba a 
www.elmasnou.cat/escasateva. 

Nou contracte de recollida 
de residus i neteja viària
El 15 de febrer va entrar en funcio-
nament el nou servei de recollida 
de residus i de neteja viària. Després 
d’un procés de licitació que va ser 
interromput per les impugnacions de 
les empreses CLD i Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, que optaven 
a l’adjudicació del concurs, finalment 
va entrar en vigor el nou contracte, 
adjudicat a l’empresa CLD. La preser-
vació de la via pública és un aspecte 
amb una rellevància destacada en el 
Pla d’Acció Municipal, per la qual cosa 
s’espera del nou servei de neteja i de 
recollida de residus que aviat es notin 
les millores per poder disposar d’un 
espai públic més net. En aquest sentit, 
com que el manteniment de l’entorn 
és responsabilitat de tothom, el nou 
contracte també vol oferir un conjunt 
de millores que facilitin el reciclatge 
per part de la ciutadania.

El nou contracte de neteja està 
considerat, per part de l’Equip de Go-
vern, com un instrument d’importàn-
cia cabdal pel municipi. Per aquesta 
raó, l’Ajuntament vetllarà per al seu 
control i seguiment, especialment 

durant els primers 6 mesos del servei, 
coincidint amb la seva implementa-
ció. En el marc del nou contracte, en-
tre el 14 i el 31 de març es procedirà 
a la col·locació dels nous contenidors 
i a la retirada progressiva dels conte-
nidors tipus iglú que hi ha ara mateix 
per a la recollida selectiva de paper 
i cartró, envasos i vidre. En primer 
lloc, es col·locaran els contenidors de 
1.100 litres de paper i cartró i envasos, 
i els de 360 litres de vidre en els punts 
on actualment hi ha contenidors de 
fracció resta i orgànica. Un cop instal·
lats aquests,  es procedirà a la retirada 
dels contenidors tipus iglú i la col-
locació dels nous en aquest punts on 
actualment hi ha els de reciclatge. 

Amb aquestes intervencions, es 
passarà dels 55 punts de recollida 
selectiva que hi ha actualment a uns 
160, amb la qual cosa es vol facilitar 
el reciclatge en apropar els punts per 
fer-ho als veïns i veïnes.

Jaume oliveras 
Alcalde del Masnou

La campanya “El Masnou és casa 
teva” respon al fet que la situació 
en què es troba la via pública al 
Masnou és una de les principals 
preocupacions de la ciutadania. 
Abordem el problema amb aques-
ta campanya i amb tota una sèrie 
de mesures que han de permetre 
millorar la convivència en l’espai 
públic i l’espai públic en si, gràcies 
al pla de xoc de millora de voreres 
i calçades. L’Ajuntament ha d’assu-
mir la seva responsabilitat, però és 
imprescindible la col·laboració de 
tots els masnovins i masnovines.

SÒNIA HERNÁNDEZAutoritats municipals, directius de CLD i treballadors del servei de neteja el dia de la posada en marxa del nou contracte.

  NOUS 
  CONTENIDORS      

La substitució 
dels antics 
contenidors 
començarà el 
14 de març

  MÉS PUNTS 
  DE RECOLLIDA      

Es passa de 55 
punts de reco-
llida actuals a 
uns 160

  IMPORTÀNCIA
  CABDAL      

El nou con-
tracte de 
neteja és un 
dels serveis 
considerats 
importants 
que requereix 
un seguiment 
acurat
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C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.comTelèfon 93 555 01 88 · www.restauranteorfila.es

GASTROBAR-BOTIGA: Carrer Francesc Macià, 2
RESTAURANT: Carrer Roger de Flor, 43

NOUS HORARIS

Obert diumenge 
al migdia

Diumenge nit 
i dilluns tancat

La depilació permanent més ràpida, còmoda i indolora 

Depilació IPL

per només 
2 zones *45€
*Consulta condicions al teu centre o a nomasvello.es

www.nomasvello.es
C/ Navarra 46 El Masnou
T. 93 540 54 45 / 608 83 43 33

El dia del pare
et sentiràs com 
un nen

Primavera
estiu

Sant Miquel 36 - El Masnou
Tel. 93 555 15 72
info@littlerules.com

tAmBÉ onLine! 
www.littlerules.com

Moda infantil, 
Complements
i joguines

De 0 a 14 anys
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ToTHom PoT conTriBUir en la recollida selecTiVa

EL MASNOU éS CASA TEVA

LA DEIXALLERIA FIXA

La deixalleria manco-
munada del Masnou, 
Alella i Teià es troba al 
passeig de la Bomba 
s/n de Teià. 
La deixalleria és gra-
tuïta per als usuaris 
particulars d’Alella, el 
Masnou i Teià. Els pro-
fessionals de comer-
ços i serveis, així com els petits industrials, d’aquestes tres poblaci-
ons, poden fer ús de la deixalleria fixa pagant les taxes establertes 
en l’ordenança fiscal corresponent.

Horari:
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Diumenge, de 10 a 13 h. Dilluns és tancat.

El telèfon és el 93 555 86 99

LA DEIXALLERIA MÒBIL

La deixalleria mòbil vol apropar el punt de recollida de residus a 
l’usuari. Al llarg de l’any s’instal·la a l’aparcament d’Amadeu I, a Pau 
Casals o al torrent de 
Can Gaio. Consulteu el 
calendari d’ubicacions 
i els horaris a www.el-
masnou.cat
És un servei només 
per a particulars del 
Masnou, Alella i Teià i 
no s’hi accepten resi-
dus comercials. 

RECICLATGE DE RESIDUS

El Masnou disposa de 5 tipus diferents de contenidors on llençar els 
residus que es generen: 

•	el	groc:	per als envasos de plàstic (ampolles i garrafes, bosses de plàs-
tic, envasos de iogurt, etc.), llaunes de begudes i conserves, tetrabrics, 
xapes i tapes de metall, paper d’alumini i de plàstic transparent, safates 
de porexpan... 

•	el	verd:	per als envasos de vidre

•	el	blau:	per al paper i el cartró

•	 el	marró:	per a la fracció orgànica (restes de menjar i de jardineria). 
Les restes de poda s’han de portar a la deixalleria.

•	el	gris:	per a la fracció resta

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

És un servei gratuït que pot sol·licitar qualsevol persona que es vulgui 
desprendre d’un moble o d’un estri domèstic vell dins el terme munici-
pal. Cal saber que és un servei exclusiu per a particulars i, per tant, no el 
poden sol·licitar professionals, comerços o indústries. 
• No es poden deixar objectes de vidre ni miralls ni objectes punxants 

que comportin perill per als usuaris de la via pública.
• No es recullen andròmines corresponents a reformes de la llar (parquets, 

sostres, runa, restes de lavabos, cuines, portes, marcs de finestres...).

Dies fixos de recollida:
Dilluns, dimecres i divendres, tant per recollir mobiliari i andròmines 
com per recollir ferralla i electrodomèstics.

Com s’ha de sol·licitar el servei
Sempre s’ha de trucar prèviament, en horari d’atenció al públic (de 8.30 
a 14 h) al telèfon 93 557 16 00.

Què s’hi pot portar?

•	 Embalums	de	cartró
•	 Roba	i	sabates
•	 Restes	de	jardí
•	 Runa
•	 Voluminosos
•	 Ferralla
•	 Fusta
•	 Electrònica	i	informàtica
•	 Aerosols

•	 Dissolvent
•	 Pintures
•	 Tòners	i	cartutxos
•	 Bateries
•	 Piles
•	 Fluorescents
•	 Olis	de	motor
•	 Olis	domèstics
•	 Pesticides

•	 Neveres
•	 Vidre	i	vidre	pla
•	 Electrodomès-
tics

•	 Pneumàtics
•	 Plàstics
•	 Cables	elèctrics
•	 Radiografies	
•	 Fibrociment*

*Només	de	particulars	i	prèvia	consulta	a	la	deixalleria;	cal	consultar	les	con-
dicions	de	lliurament	a	www.ladeixalleria.cat.

•	 Roba	i	sabates
•	 Ferralla	
•	 Ferralla	electrònica	
i	informàtica	

•	 Cables	elèctrics
•	 Olis	vegetals	i/o	de	
cuina

•	 Olis	minerals	
•	 Dissolvents	
•	 Làmpades	fluores-
cents

•	 Radiografies
•	 Tòners	i	cartutxos	
•	 Telèfons	mòbils

•	 Piles	i	bateries
•	 Pintures
•	 Aerosols
•	 Petits	 electrodo-
mèstics

Què s’hi pot portar?
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE GENER

el Ple de l’ajuntament aprova una 
modificació de crèdit per continuar 
amb la millora de l’espai públic
El padró oficial d’habitants del Masnou és de 22.923 habitants

El Ple de l’Ajuntament va apro-
var, a la sessió ordinària del 28 
de gener, una modificació del 
pressupost del 2016 per crèdit 
extraordinari de prop de 400.000 
euros. Com va explicar el regidor 
d’Hisenda, Jordi Matas, la modi-
ficació respon al fet que “fins 
que no passin uns mesos, no es 
podrà disposar del préstec del 
programa de crèdit local de la 
Diputació, que suposa que no 
hi hagi cap despesa financera 
per a l’Ajuntament, per la qual 
cosa s’ajornen uns mesos una 
sèrie d’inversions previstes al 
2015 per tal de donar prioritat a 
d’altres del 2016”. Segons aques-
ta proposta, es destinarà part 
del pressupost del 2016 a avan-
çar les obres de millora d’espais 
públics, paviments, calçades, les 
platges i parcs infantils, entre 
d’altres. També s’invertirà en la 
compra d’un nou vehicle per a 
Manteniment, atès que un dels 
vehicles es va avariar.

La proposta de modificació 
del pressupost va comptar amb 
el suport del PSC-CP, perquè, 
segons el seu portaveu, Ernest 
Suñé, “és coincident amb el que 
vam acordar quan vam donar el 
nostre suport al pressupost per al 
2016”. El portaveu d’ICV·EUiA, en 
canvi, va considerar que “l’Equip 
de Govern no complirà els com-
promisos adquirits, com la cons-
trucció del pas soterrat al carrer 
Brasil o les intervencions al Bell 
Resguard”, per la qual cosa el seu 

grup va votar-hi en contra. Per la 
seva banda, la CUP·PA, a través 
de la seva representant, Sandra 
Miras, va explicar que “al prin-
cipi vam estar d’acord amb les 
modificacions, però en veure el 
segon expedient no ho vam tenir 
clar. El vehicle no es pot adquirir 
d’aquesta manera, perquè, si es 
compra, a costa de què serà?”

Sobre el vehicle de Mante-
niment, Jordi Matas va explicar 
que amb la concessió definitiva 
del contracte de neteja d’edificis 
municipals s’havia produït un es-
talvi que permetia destinar els 
20.000 euros a l’adquisició del 

vehicle. Finalment, la proposta 
de modificació del pressupost 
va comptar amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES i CIU, 11 vots), de Ciutadans 
(3 vots), del PSC-CP (2 vots) i del 
regidor del PP; i amb els vots en 
contra de la CUP·PA (2 vots) i 
d’ICV·EUiA (2 vots).

Altres punts debatuts 
a la sessió
• Ratificació del Decret d’Alcal-
dia número 2.139, de data 30 de 
desembre de 2015, de nome-
nament de la Vicepresidència 
del Consell de la Vila. La vice-

presidenta del Consell de la Vila 
és la primera tinenta d’alcalde, 
Noemí Condeminas. El punt va 
ser aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES i CIU, 11 vots), de Ciutadans 
(3 vots), del PSC-CP (2 vots) i del 
regidor del PP; i amb els vots 
en contra de la CUP·PA (2 vots) 
i l’abstenció d’ICV·EUiA (2 vots).
• Donar compte de l’acord apro-
vat per la Junta de Govern Lo-
cal, de data 23 de desembre de 
2015, pel qual s’aprova definiti-
vament el text del Pla d’actuació 
municipal per al període de go-
vern 2015-2019.

Des de la segona meitat del 2015, s’estan duent a terme treballs intensius de millora de voreres i asfaltat als carrers al municipi.
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• Donar compte de la xifra ofi-
cial de població resultant de 
la revisió del Padró municipal 
referida a 1 de gener de 2015. 
Els habitants del Masnou em-
padronats en aquella data eren 
22.923.

Mocions presentades
• Moció presentada pel Grup 
Municipal de C’s sol·licitant la 
implementació del sistema de 
detecció d’excrements de gossos 
mitjançant l’ADN. Va ser retirada 
de l’ordre del dia. El portaveu del 
grup municipal de Ciutadans, 
Frans Avilés, va explicar que es-
perarien a veure el resultat de les 
iniciatives portades a terme pel 
Govern Municipal, com la nova 
campanya de civisme engegada 
al febrer. Segons els resultats, el 
grup municipal es plantejarà tor-
nar a presentar la moció.

• Moció presentada pel Grup 
Municipal de la CUP·PA per la 
garantia i protecció dels drets 
humans i els béns comuns: ai-
gua, llum i gas. La moció no 
va prosperar en comptar amb 

els vots a favor de la CUP·PA (2 
vots), PSC·CP (2 vots) i ICV·EUiA 
(2 vots), i en contra de l’Equip 
de Govern (ERC·AM·MES i CIU, 
11 vots), de Ciutadans (3 vots) i 
del regidor del PP.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal de C’s sol·licitant la 
creació d’un protocol educatiu 
contra la transfòbia i l’assetja-
ment escolar per identitat de gè-
nere. La moció incorporava una 
esmena proposada per l’Equip 
de Govern. La CUP va presentar 
dues esmenes que no van pros-
perar. La moció va ser aprovada 
amb els vots a favor de tots els 
regidors i regidores, excepte una 
regidora de la CUP·PA.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal de la CUP·PA dema-
nant mesures locals i en l’àmbit 
de Catalunya per fer front a l’as-
setjament i violència masclista 
que s’estan duent a terme a la 
premsa i xarxes socials a les do-
nes que es dediquen a l’acció 
política. Va ser aprovada amb els 
vots a favor de tots els regidors i 
regidores, excepte el regidor del 
PP, que es va abstenir.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal de la CUP·PA en su-
port a la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre (PDE) i a la lluita contra 
el Plan Hidrológico de la Cuenca 
del Ebro. La moció va incloure 
esmenes de l’Equip de Govern. 
El grup municipal d’ICV·EUiA va 
presentar altres esmenes que 
no van prosperar. En la votació 
final, la moció va comptar amb 
els vots a favor de l’Equip de Go-
vern (ERC·AM·MES i CIU, 11 vots), 

de la CUP·PA (2 vots), del PSC·CP 
(2 vots) i d’ICV·EUiA (2 vots); el 
vot en contra del regidor del PP i 
l’abstenció de Ciutadans (3 vots). 
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal del PSC-CP de crida per a 
la igualtat al món municipal. La 
moció no va prosperar en comp-
tar amb els vots a favor del PSC-
CP i ICV·EUiA (4 vots) i en contra 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES i CIU, 11 vots), de Ciutadans 
(3 vots) i de la CUP·PA (2 vots), i 
l’abstenció del regidor del PP. 

L’Ajuntament ha manifestat en diferents ocasions el seu suport al col·lectiu LGBT. 
El Ple va rebutjar l’assetjament per transfòbia. 

Amb la modificació de crèdit apro-
vada, s’avancen alguns treballs de 
millora que s’afegeixen als ja duts a 
terme. FOTOS: RAMON BARRAGAN

Portada de l’edició del PAM.
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Els nostres valors: 
ser un centre proper, obert i expert

ESCOLA BRESSOL

C/ Ventura Gassol, 29 - 08320 El Masnou
Tel. 93 555 57 11
www.petitvailet.com

Entri i informi-se’n
Volem ser la seva escola bressol
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE FEBRER

el Ple aprova inicialment el nou 
reglament orgànic municipal (rom)
Amb el nou ROM, les intervencions del públic al Ple es faran abans de la sessió

L’Ajuntament ja té, aprovat de 
manera inicial, el nou Regla-
ment Orgànic Municipal (ROM), 
el document que regula l’orga-
nització i el funcionament de 
l’Ajuntament i els seus òrgans. 
La proposta, aprovada –a la 
sessió del Ple del 18 de febrer– 
amb els vots a favor de l’Equip 
de Govern (ERC·AM·MES i CiU, 
11 vots), d’una regidora de la 
CUP·PA i del PSC·CP (2 vots) i 
l’abstenció del regidor del PP, 
modifica el ROM existent, apro-
vat l’any 2000. Els grups muni-
cipals de Ciutadans (3 vots) i 
d’ICV·EUiA (2 vots) van votar·hi 

en contra, com també una regi-
dora de la CUP.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
ser l’encarregat de presentar el 
nou ROM, del qual va assegurar 
que “actualitza i modernitza l’an-
terior”. Entre els aspectes més 
destacats, Oliveras va explicar 
que “s’ha fet una millor regulació 
dels grups municipals, s’ha donat 
més pes a la Junta de Portaveus, 
s’han introduït elements neces-
saris per a l’administració electrò-
nica i s’ha diferenciat entre moci-
ons i declaracions institucionals”.

Un altre dels aspectes des-
tacats relacionat amb el funci-

onament del Ple és que s’han 
introduït les audiències pú-
bliques prèvies, és a dir, que 
durant les sessions del plenari 
de la corporació, el públic po-
drà fer les seves intervencions 
abans dels punts habituals de 
l’ordre del dia. L’alcalde va as-
segurar que amb aquesta me-
sura es millora la participació 
i s’incentiva la implicació de la 
ciutadania amb el Ple. La inclu-
sió d’aquest punt va ser un dels 
principals motius pels quals el 
nou ROM va comptar amb el 
suport del grup municipal del 
PSC-CP. El regidor Ernest Suñé 

va voler recordar que el seu 
grup havia estat el principal 
incitador d’aquesta mesura: 
“Vull felicitar totes les perso-
nes que han treballat i hem 
treballat pel nou ROM. Entre 
tots hem aconseguit un ROM 
més modern i més adaptat als 
nous temps.”

El document aprovat inclo-
ïa algunes de les esmenes dels 
grups municipals, mentre que 
moltes altres van ser votades 
durant la sessió i van ser re-
butjades. Especialment crític 
amb el nou ROM es va mostrar 
el portaveu d’ICV·EUiA, Màxim 

La sessió plenària del 18 de febrer va estar marcada pel contundent desacord amb el nou Reglament d’alguns partits de l’oposició. 
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Fàbregas, qui va considerar 
que les modificacions fetes no 
aconsegueixen una proposta 
“més dinàmica, més moder-
na, ni participativa”, i que el 
document “només acompleix 
l’objectiu d’adaptar-se a la 
normativa vigent”. El porta-
veu d’ICV·EUiA també va voler 
deixar constància de la poca 
voluntat de negociació amb 
l’oposició per part de l’alcalde, 
a qui va reprendre una “actitud 
monolítica” i una “actitud anti-
democràtica”.

Especialment conflictiu, 
sobretot per als grups munici-
pals del PP, de Ciutadans i del 
PSC-CP, va ser el fet que el ROM 
estipuli com a llengua priori-
tària de l’Ajuntament el català. 
Tot i això, aquest punt no va fer 
impossible el suport del PSC ni 
l’abstenció del PP, mentre que 
Ciutadans sí que hi va votar en 
contra. El seu portaveu, Frans 
Avilés, va centrar els seus atacs 
en la limitació que s’ha fet en re-
lació amb la presentació de mo-
cions, així com en la diferencia-
ció entre mocions i declaracions 
institucionals. Al parer d’Avilés, 
“el Govern municipal podrà fer 
el que vulgui, mentre que l’opo-
sició estarà limitada, perquè les 
mocions són l’eina més impor-
tant que té l’oposició. Haurem 
d’estar sempre suplicant”.

Des de les CUP·PA es va va-
lorar positivament que l’Equip 
de Govern hagi inclòs les se-
ves esmenes, tot i que “nosal-
tres ho hauríem fet d’una altra 
manera. Els veïns i veïnes no hi 
han participat, per això votem 
amb un sí crític i un no tranquil. 
No és el ROM que voldríem”. 
Per la seva banda, el portaveu 
del PP, Federico de las Heras, 
va justificar la seva abstenció 
perquè considerava que “s’ha 
modernitzat, però hi falten 
moltes coses, no és òptim”. L’ex-
pedient d’aprovació inicial del 
Reglament Orgànic Municipal 
es podrà consultar a la Secre-
taria de l’Ajuntament, situada 
al carrer Tomàs Vives núm. 4, 
de dilluns a divendres de 8.30 
a 14 h i al Portal de Transparèn-
cia de l’Ajuntament del Masnou 
(apartat tauler d’edictes). El ter-

mini d’informació pública fina-
litzarà el dia 11 d’abril de 2016.

Modificació del Reglament 
de Participació Ciutadana
Estretament vinculat amb 
l’aprovació inicial del nou ROM, 
es va proposar una modificació 
al Reglament de Participació 
Ciutadana per establir el fun-
cionament de les audiències 
públiques prèvies durant el Ple. 
L’aprovació inicial d’aquest punt 
va tirar endavant amb el vot fa-
vorable de tota la corporació 
(21 vots, per unanimitat).

L’expedient d’aprovació ini-
cial de la modificació de l’article 
40 del Reglament de Participa-
ció Ciutadana podrà consultar 
a la Secretaria de l’Ajuntament 
i al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament del Masnou. El ter-
mini d’informació pública fina-
litzarà el dia 11 d’abril de 2016.

Altres punts sotmesos 
a votació
• Aprovació inicial de les bases 
específiques reguladores de 
la concessió de les subvenci-
ons municipals a entitats per a 
l’any 2016, a atorgar pel proce-
diment de concurrència com-
petitiva. Aprovat amb els vots 
a favor de tota la corporació, 
excepte d’ICV·EUiA, que es va 
abstenir (2 vots).
• Ratificació de la modificació 
dels Estatuts del Consorci per 
a la Normalització Lingüística. 
Aprovat per unanimitat. 
• Aprovació inicial del Regla-
ment del Consell Escolar Muni-
cipal. Aprovat per unanimitat.
• Expedient de modificació 
de crèdit per transferències 

número 4/2016. Aprovat amb 
els vots a favor de l’Equip de 
Govern (ERC·AM·MES i CiU, 11 
vots), de Ciutadans (3 vots), del 
PSC-CP (2 vots) i del PP (1 vot), i 
les abstencions de la CUP·PA (2 
vots) i d’ICV·EUiA (2 vots).
• Execució de les sentències so-
bre la telefonia mòbil. Aprovat 
amb els vots a favor de tota la 
corporació, excepte la CUP·PA, 
que es van abstenir (2 vots).

Mocions presentades
Atesa la durada del Ple, abans 
de discutir les mocions es va fer 
un recés. Un regidor de l’Equip 
de Govern es va retirar, llavors, 
per motius de salut. 
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-CP per for-
mar part de la primera coro-
na del transport públic i su-
mar-nos al projecte T-Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya 
i altres millores al transport 
urbà del Masnou. Després de 
discutir les diferents esmenes 
presentades pels grups muni-
cipals, es va aprovar per unani-
mitat (20 vots).
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-CP en defen-
sa de la rebaixa de l’IVA cultural 
per potenciar la creació i pro-
ducció de proximitat i la millora 
de la cultura en l’àmbit local. El 
PSC-CP va retirar la moció des-
prés de la discussió.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-CP sobre els 
acords de la conferència sobre 
el canvi climàtic de París 2015 i 
la seva aplicació a la nostra vila. 
La moció incloïa esmenes de 
l’Equip de Govern i d’ICV·EUiA. 
Va ser aprovada amb els vots 

a favor de l’Equip de Govern 
(ERC·AM·MES i CiU, 10 vots), de 
Ciutadans (3 vots), del PSC-CP 
(2 vots) i d’ICV·EUiA (2 vots); en 
contra de la CUP·PA (2 vots) i 
l’abstenció del PP (1 vot).
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del PP sobre el deu-
te de la Generalitat als ajun-
taments. L’Equip de Govern, 
d’una banda, i ICV·EUiA, de 
l’altra, van proposar diverses 
esmenes que van ser votades i 
aprovades, amb la qual cosa la 
moció va ser modificada, tam-
bé a la part expositiva. A la vo-
tació final de la part expositiva, 
hi van votar a favor Ciutadans 
(3 vots), el PSC·CP (2 vots), ICV·
EUiA (2 vots) i el PP; en contra, 
la CUP·PA (2 vots), i l’Equip de 
Govern es va abstenir (10 vots). 
A la votació final de la part dis-
positiva, hi va votar a favor tota 
la corporació, excepte les CUP·
PA, que va votar-hi en contra (2 
vots). 
• Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV·EUiA per a 
la retirada dels símbols fran-
quistes i per la dignificació de 
la memòria democràtica. El 
text presentat incloïa esmenes 
d’altres grups municipals. Va 
comptar amb els vots a favor 
de tota la corporació, excepte 
del PP, que hi va votar en con-
tra (1 vot).
• Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV·EUiA sobre 
transparència, accés a la in-
formació i bon govern. El text 
incloïa esmenes de la CUP·PA. 
L’Equip de Govern va demanar 
que es retirés la moció, però el 
representant d’ICV·EUiA no va 
accedir a fer-ho. La moció no 
va prosperar perquè va comp-
tar amb els vots en contra de 
l’Equip de Govern (10 vots), 
mentre que a favor hi van votar 
Ciutadans (3 vots), la CUP·PA (2 
vots), ICV·EUiA, (2 vots) i el PSC·
CP (2 vots), i el regidor del PP es 
va abstenir.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal de la CUP·PA en so-
lidaritat amb el Correscales i 
contra la precarietat. Aprovat 
amb els vots a favor de tota la 
corporació, excepte el regidor 
del PP, que es va abstenir. 

Al Ple de febrer també es van aprovar les bases que regulen la concessió 
de subvencions a entitats. 
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Portada del nou espai dedicat a la transparència de la gestió municipal. 

TAU va paralitzar les obres a mitjans del mes de desembre.

AUTORITzADA LA CESSIÓ 
DE LES OBRES DEL PARC 
VALLMORA
COYNSA 2000 continuarà les obres 
del futur pulmó verd del municipi

a	Junta	de	Govern	Local,	a	la	sessió	del	dijous	18	
de	febrer,	va	aprovar	l’autorització	de	la	cessió	del	
contracte	de	les	obres	d’urbanització	de	la	primera	

fase	del	Parc	Vallmora.	L’empresa	que	havia	estat	l’adju-
dicatària	del	projecte	al	març	del	2015,	TAU	Ingeniería	y	
Construcciones	Especiales,	SA,	va	paralitzar	les	obres	a	
mitjans	del	mes	de	desembre	com	a	conseqüència	d’ha-
ver	entrat	en	liquidació	i	haver	cessat	la	seva	activitat.	
Finalment,	després	d’un	temps	de	gestions	i	d’estudiar	
la	proposta	de	l’empresa	COYNSA	2000	per	rebre	la	
cessió	de	les	obres,	s’ha	arribat	a	l’acord	que	permetrà	
continuar	i	acabar	les	obres	del	futur	Parc	Vallmora	a	
aquesta	empresa.		

L

a està disponible, des del 19 
de febrer, el nou Portal de la 
Transparència de l’Ajuntament 
del Masnou, impulsat pel Con-

sorci d’Administració Oberta de Cata-
lunya (AOC). Tot i que el Masnou ja dis-
posava d’un apartat de transparència 
propi a la pàgina web municipal des 
del 14 de maig de 2014, l’Ajuntament 
s’ha acollit a la proposta del Consorci 
AOC per oferir un portal integrat amb 
l’actual seu electrònica del municipi. 
L’eina possibilita que la informació 
més rellevant del consistori quedi 
recollida de forma organitzada i es-

tructurada per posar-la a l’abast de la 
ciutadania. En aquest sentit, el portal 
s’organitza en sis grans àrees definides 
per la normativa: informació instituci-
onal i organitzativa, gestió econòmica, 
acció de govern i normativa, contrac-
tes, convenis i subvencions, catàleg de 
serveis i tràmits i participació.

La Llei 19/2014, del 29 de desem-
bre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern obliga els 
ens locals a garantir la transparència 
de la informació pública, per mitjà 
d’un sistema integral d’informació i 
coneixement en format electrònic. 	

J

l’ajuntament del 
masnou s’adhereix 
al servei del Portal 
de la Transparència 
del consorci aoc
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L’eina possibilita que la informació més rellevant 
del consistori quedi recollida de forma organitzada 
i estructurada per posar-la a l’abast de la ciutadania

INSTITUCIONAL

•	 El dia 8 de març, a l’OAC es donarà cita per a 
la renovació del DNI, que es farà el dia 14 del 
mateix mes, a l’equipament d’El Casinet (antiga 
ONCE) (carrer de Barcelona, núm. 5).

OAC
CAMPANyES EN MARxA A L’OfICINA 
D’ATENCIÓ CIUTADANA  
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OBRES

les obres d’ampliació 
del complex esportiu avancen 
a bon ritme

es obres d’ampliació del 
Complex Esportiu i la cons-
trucció de la segona pista 
avancen segons el calen-

dari previst. El 23 de febrer es va 
fer un pas important en la visibilit-
zació de la construcció, ja que es 
van iniciar les obres de col·locació 
de les sis principals bigues prefa-
bricades de formigó armat, de 33 
metres de longitud cadascuna i 
que sostindran la futura coberta 
de l’edifici. 

Atesa la seva mida, es van 
col·locar a sobre dels pilars –que 
ja havien estat prèviament instal-
lats– des del camió que les va 
transportar. El següent pas serà 
continuar amb el muntatge del 
conjunt de l’estructura i dels pa-

nells de la façana del nou edifici.
Les dimensions del material trans-
portat i del vehicle que el carrega 
van obligar a suprimir diverses 
zones d’aparcament als carrers 
pels quals havia de circular. De 
la mateixa manera, es van dur a 
terme talls a la circulació viària als 
carrers de Fra Juníper Serra, Maria 
Canaleta, Roger de Llúria, Montevi-
deo i Josep Tarradellas, així com a 
la plaça del Duc d’Ahumada. 

L’ampliació del Pavelló donarà 
com a resultat una nova pista, nous 
vestidors i una nova zona de grade-
ria, a més d’un nou vestíbul d’accés 
i de connexió amb el Complex 
Esportiu actual. A més, la disposició 
del conjunt facilitarà la connexió i 
l’accés al Parc Vallmora. 

L

A dalt, els pilars i les bigues del futur pavelló ja instal·lades. 
A la dreta, imatges simulades de l’equipament acabat.

eduard Garcia 
Regidor de
Projectes i Obres

Després d’uns mesos de feines prèvies i 
tasques de poca visibilitat, les obres del 
pavelló entren en la fase de més visibili-
tat. La col·locació dels pilars i les bigues 
prefabricades ha fet que pràcticament 
de la nit al dia sigui possible fer-nos una 
idea de l’envergadura del futur pavelló. 
La col·locació de la façana en els proper 
dies, també realitzada amb panells pre-
fabricats, permetrà que properament 
puguem veure l’embolcall pràctica-
ment acabat. Esperem que aquestes 
fites siguin l’impuls definitiu per tal 
que esdevingui una realitat ben aviat.

  AfECTACIONS      

Per les mides 
de les bigues, 
va caldre 
un vehicle 
especial i es 
van haver de 
tallar alguns 
carrers dels 
voltants

RAÜL ANDREU

AJUNTAMENT
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

l 14 de març, el Centre 
d’Empreses Casa del Mar-
quès acull una jornada de 
presentació de dues fran-

quícies interessades a implantar 
el seu negoci al Masnou. Des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, 
i com a resposta a la voluntat de 
fomentar l’autoocupació, s’està 
treballant en un programa d’ac-
cions que facilitin i promoguin el 
contacte entre persones interes-
sades a crear el seu propi negoci i 
les empreses que ofereixen fran-
quícies. Per a aquestes actuacions, 
l’Ajuntament col·labora amb una 
de les empreses ubicades al Centre 
d’empreses: franquicies.cat. 

La regidora de Promoció Econò-
mica, Sílvia Folch, ha explicat que 
“aquesta jornada està dirigida a fo-
mentar l’emprenedoria local a tra-
vés d’un model de negoci basat en 
l’autoocupació. Crec que la fórmula 
emprada per iniciar una activitat 
econòmica a través de franquícies 
és bona tant per a l’emprenedor 
com per al nostre municipi”. Sobre 
l’evolució de les activitats i actua-
cions que s’hi duran a terme, Sílvia 
Folch ha afirmat que “la intenció 
és anar programant trobades ba-
sades en diferents sectors i atraure 
marques de certa rellevància que 
ens ajudaran a potenciar el comerç 
local i de proximitat”.

A la sessió del dia 14 de març 
(de 12 a 14 h), es presentaran les 
franquícies Beep i La fábrica del 
cartucho. Aquestes marques do-
nen suport al franquiciat durant 
el procés d’emprendre: creació, 
ubicació del local, etc. A més, te-
nen un conveni amb una entitat 

bancària per finançar la inversió 
inicial (10.000 euros en el cas de La 
fábrica del cartucho i 20.000 euros 
en el cas de Beep).

La presentació anirà a càrrec de 
Jordi Bacaria, consultor expert en 
franquícies i creador de la pàgina 
web franquicies.cat 

E

el centre d’empreses fomenta 
la implantació de les franquícies 
per augmentar l’autoocupació
Dues cadenes comercials presentaran les seves possibilitats de negoci 
el proper 14 de març

Segons els experts, les franquícies contribueixen a dinamitzar 
activament el comerç local.

  TROBADES      

S’ha previst 
un conjunt 
de trobades 
per afavorir 
aquest sector
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Jordi Bacaria 
Fundador de franquicies.cat

De quina manera les franquícies 
contribueixen al desenvolupament 
del comerç i l’economia locals?

Les franquícies contribueixen activa-
ment a la promoció econòmica dels 
municipis per diferents motius:
En primer lloc, en termes d’ocupació. 
És a dir, la persona que adquireix una 
franquícia és, principalment, un em-
prenedor que es crea el seu propi ne-
goci per autoocupar-se. A més, a mig 
termini, possiblement cercaran emple-
ats de la zona; de manera que crearan 
llocs de treball de manera directa.
En segon lloc, les franquícies són ne-
gocis que han demostrat que tenen un 
model que funciona i que es pot repli-
car. Per tant, tenen una major proba-
bilitat de supervivència. A més, de ma-
nera indirecta, el municipi s’enriqueix 
perquè hi ha una cadena d’agents que 
en surten beneficiats: des del propieta-
ri del local que llogarà l’immoble, pas-
sant pels serveis externs que s’hauran 
de contractar, fins al mateixos establi-
ments comercials, que també se’n be-
neficien arran de la implantació d’un 
nou operador comercial. 
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es de juny del 2014 i fins 
a finals del 2015, l’Ajun-
tament ha destinat més 
de 500.000 euros a la 

contractació de 45 persones que han 
ocupat diversos llocs de treball a l’Ad-
ministració municipal. La Diputació, 
amb una aportació aproximada de 
273.000 euros, i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, amb 266.000 euros, 
han subvencionat les contractacions 
mitjançant plans locals d’ocupació. 
L’objectiu fonamental d’aquests pro-
grames és afavorir la inserció laboral 
de persones que són a l’atur i que, en 
alguns casos, es troben en situacions 
de risc perquè han deixat de cobrar 
els subsidis o estan a punt fer-ho. 
A més a més, es fa una contribució 
decidida a millorar les xifres de l’atur 
al municipi i a la resta del territori. Les 
contractacions són temporals, amb 
una durada de sis mesos.

Una part destacada de les con-
tractacions es va fer per al Pla de xoc 
de millora de voreres i calçades en-
gegat per l’Equip de Govern, que ha 
comportat la realització de diverses 
obres i treballs de reparació i neteja 

de la via pública. S’ha contractat una 
vintena de persones en el darrer any 
i mig per dur a terme aquestes inter-
vencions. Les altres contractacions 
s’han fet per a llocs de treball relaci-
onats amb el funcionament habitual 
de l’Administració municipal, com ara 
ordenances, auxiliars administratius, 
operaris de neteja i tècnics de serveis 

que s’han posat en marxa recent-
ment o s’han reforçat temporalment, 
com ara llocs tècnics de turisme o de 
comunitats virtuals.

Per al proper any, l’Ajuntament 
torna a optar a les subvencions ator-
gades per la Diputació i pel SOC i es-
pera poder repetir els bons resultats 
del darrer any i mig. 

D

empenta a l’ocupació al municipi 
amb la contractació de 45 persones

el centre d’empreses fomenta 
la implantació de les franquícies 
per augmentar l’autoocupació Els plans locals d’ocupació es plantegen com una ajuda a la reinserció laboral 

de col·lectius amb dificultats

El pressupost per als contractes temporals procedeix de la Diputació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

  MILLORES      

Bona part de 
les contractaci-
ons van ser per 
a la millora de 
l’espai públic
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Menú diari 12,90 € (iva inclòs)

Productes de proximitat (km 0) d’alta qualitat,
fruita de temporada i d’importació,

àmplia gamma de productes asiàtics, 
refrescs... i els autèntics CALÇOTS de Valls

Ens trobaràs a l’avinguda 
de Joan XXIII, 38 - El Masnou

Servei a domicili: Tel. 606 603 133

POL
FRUITES I VERDURES
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l Masnou s’adhereix a la 
campanya “Compromís 
amb l’equitat de gène-
re”, impulsada des de la 

Generalitat de Catalunya i les 
quatre diputacions catalanes, 
l’Associació Catalana de Municipis 
i la Federació de Municipis de 
Catalunya, en el marc de la com-
memoració el 8 de març del Dia 
Internacional de les Dones. Per 
aquest motiu, s’han programat un 
reguitzell d’actes durant aquest 
mes. El principal objectiu de les 
propostes és reflexionar sobre 
l’evolució que ha fet la societat, 
especialment en els aspectes rela-
cionats amb la igualtat entre ho-
mes i dones. Des del 23 de febrer 
i fins al 8 de març, El Casinet acull 
l’exposició “Imatges per pensar”, 
que mitjançant diversos panells 
informatius qüestiona els estere-
otips i tòpics que tradicionalment 
s’han associat amb la dona i el 
seu rol dins la societat. Al voltant 
del contingut de la mostra, s’han 
programat diversos tallers i xerra-
des per aprofundir en la reflexió. 
La lectura del manifest comme-
moratiu del Dia Internacional de 
la Dona es farà el 8 de març, en el 
marc de la xerrada “Grans dames 
del Hollywood clàssic”, que es farà 
a la Sala Joan Comellas de l’Edifici 
Centre.

La imatge de la campanya per 
a aquest 2016 vol ser, per una 
banda, un reconeixement al fe-
minisme i a la lluita històrica de 
les dones per aconseguir l’equi-
tat de gènere; però, sobretot, 
vol posar de relleu el compromís 
de tota la societat catalana per 
avançar de manera eficaç i efec-
tiva cap a una igualtat d’oportu-

nitats real entre dones i homes. 
Per contribuir a aquest avanç, es 
confia en el desplegament de 
la Llei 17/2015 de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i 
homes, que haurà de comptar 
amb la participació i el suport del 
teixit d’entitats de dones en les 
actuacions que ara cal desenvo-
lupar.

La regidora d’Igualtat, Meritxell 
Blanch, ha explicat que aquest ci-
cle d’actes “és important per tal de 
continuar reivindicant els drets  
de les dones i per seguir avançant 
cap a una societat igualitària en 
què homes i dones participem 
en igualtat de condicions cap a 
la construcció d’una societat més 
lliure, justa i solidària”. 

E

Un mes per reivindicar 
l’equitat de gènere
Els actes de la campanya d’enguany volen recordar la lluita del feminisme històric

Imatge de la campanya d’aquest any.

  MANIfEST      

La lectura del 
manifest serà 
el 8 de març 
a la sala Joan 
Comellas

  COL·LABORACIÓ      

El programa 
d’actes comp-
ta amb la 
col·laboració 
de diverses 
entitats

  ESPERANÇA      

S’espera que 
la llei de 
juliol del 2015 
contribueixi a 
la igualtat
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Un mes per reivindicar 
l’equitat de gènere
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Dones assistents al taller sobre l’imaginari de l’amor. Entre elles, la regidora Meritxell Blanch, 
primera per l’esquerra. 

La jove i virtuosa pianista masnovina Esther Lecha actuarà el 13 de març a l’Espai Escènic 
Ca n’Humet.

Els panells de la mostra “Imatges per pensar” qüestionen els estereotips al voltant de la dona.

Programa d’actes entorn al 
dia internacional de les dones
fins al 8 de març
exposició: “imatges per a pensar” 
Lloc:	A	la	sala	d’exposicions	d’El	Casinet
Horari	de	visita:	de	10	a	14	h,	de	dilluns	a	divendres,	i	les	tardes	
de	dimarts	i	dijous,	de	15	a	19	h.
Exposició	que	pertany	a	l’Observatori	de	les	dones	als	mitjans	
de	comunicació.

dimecres 2 de març, de 10 a 12 h
Taller: l’imaginari de l’amor. les representacions visuals 
de l’amor romàntic
De	l’Observatori	de	les	dones	als	mitjans	de	comunicació.
Lloc:	Espai	El	Casinet.

dissabte 5 de març, a les 18 h
espectacle En peu
A	càrrec	de	Dona	Cançó
Història	d’una	dona	que	cerca	la	seva	autoestima.
Lloc:	Ca	n’Humet	(sala	polivalent)
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

Dilluns 7 de març, a les 18 h
VIII Mostra de films de dones del Masnou: tocs de cinema 
i cafè
Retransmissió	de	sis	curts	seguit	d’un	col·loqui	dirigit	per	Carme	
Gago,	del	grup	de	lectura	i	reflexió	del	Masnou.	També	hi	haurà	
un	tast	de	coques	i	sucs.
Lloc:	segona	planta	de	Can	Malet

dimarts 8 de març, a les 18.30 h
conferència: “Grans dames del Hollywood clàssic” (2a part)
A	càrrec	d’Albert	Beorlegui.	També	es	farà	la	lectura	del	manifest
Lloc:	sala	Joan	Comellas
Ho	organitza:	Aula	d’Extensió	Universitària	del	Masnou	
i	Ajuntament

els dies 9, 16 i 30 de març; 6, 15, 22 i 19 d’abril; 6, 13 i 20 
de maig en horari de 10 a 12.30 h
Taller: dona emoció
Taller	d’intel·ligència	emocional	per	a	dones
Lloc:	Espai	El	Casinet
Impartit	per	la	psicòloga	del	CIRD,	que	pertany	a	la	Fundació	AGI.

dijous 10 de març, de 10 a 12 h
Xerrada/taller “riu-te’n de l’autoestima baixa. 
risoteràpia i autoestima, combinació per ser feliç.
Lloc:	Espai	El	Casinet
A	càrrec	de	la	psicòloga	Montserrat	Roig,	de	la	Fundació	AGI.	Atès	
que	es	farà	una	dinàmica,	els	assistents	hauran	de	portar	mitjons.

diumenge 13 de març, a les 17 h
“la dona i la música”
A	càrrec	d’Ester	Lecha	(pianista)	i	la	Jove	Orquestra	de	Música	
del	Masnou
Lloc:	Espai	Escènic	Ca	n’Humet
Ho	organitza:	Capitanes	del	Masnou

dimecres 17 de març, a les 18.30 h
Xerrada “la situació de la dona d’avui”
A	càrrec	de	l’advocada	Magda	Oranich.
Lloc:	sala	Joan	Comellas	de	l’Edifici	Centre.
Ho	organitza:	Aula	d’Extensió	Universitària	del	Masnou	i	Ajuntament
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a celebració del Carnaval 
va començar el 2 de febrer, 
amb un taller de màscares 
a la Biblioteca Joan Coromi-

nes. Les propostes organitzades han 
tingut una bona resposta per part 
de la població. Des de l’arribada del 
Rei Carnestoltes, dijous 4 a la tarda, 
fins a la crema del Rei Carnestoltes, 
el Dimecres de Cendra, passant 
per les desfilades a Els Vienesos, la 
Rua Diabòlica i la Rua Popular, les 
disfresses i les ganes de gresca han 
estat les protagonistes. 

El diumenge al migdia, tot i que 
la rua popular es va poder comple-
tar, com a conseqüència de la pluja 
es va suspendre l’actuació musical 
prevista als Jardins dels Països Cata-
lans. A la Rua, hi van participar unes 
280 persones. La carrossa guanya-
dora del concurs va ser la de l’entitat 
La Colla de l’Hort, l’única partici-
pant. Els guanyadors de comparses 
van ser: en primer lloc, Els egipcis 
de l’AMPA Escola Ocata; en segon, 
el grup Viaje en globo, i en tercera 
posició, la tribu dels pares i mares 
de l’Escola Rosa Sensat.

El 10 de febrer, l’Ajuntament, 
el Centre Obert Maricel i el Centre 
Cultural i de Lleure Luz del Alba van 
organitzar una cercavila pels volts 
de la plaça de Ramón y Cajal, una 
sardinada i la crema del Rei Carnes-
toltes. Prop de 200 persones hi van 
assistir. 

L
Un carnaval molt divers amb propostes per a totes les edats

L’alumnat i els pares i mares de l’escola 

Ocata van participar a la Rua Popular.

La Tribu de l’escola Rosa Sensat 
va ser a Els Vienesos.

El Rei Carnestoltes va voler imposar el seu regnat durant el Carnaval.

DOLOR DE RODILLAS y de OTRAS ARTICULACIONES
¿QUIERES TERMINAR CON EL DOLOR? 
¿QUIERES EVITAR O RETARDAR LA PROTESIS?

MEM 
TRAUMATOLOGÍA 
ARTROSIS de RODILLA, 
CADERA, TOBILLO, 
HOMBRO, etc.

MEM MEDICINA ESTÉTICA MASNOU
• MESOTERÁPIA con FACTORES de CRECIMIENTO, ÁCIDO 
   HIALURÓNICO y VITAMINAS y AMINOÁCIDOS.
• MESOTERAPIA para la CELULITIS.
• ACÚMULOS de GRASA LOCALIZADA con INFILTRACIONES de AQUALIX.
• PEELINGS QUÍMICOS (médicos): medios y profundos.
• RELLENO de ARRUGAS con ÁCIDO HIALURÓNICO.
• FLACIDEZ RETENSADA con HILOS TENSORES (Lifting no quirúrgico).
• BÓTOX (toxina botulínica), tratamiento de las ARRUGAS de EXPRESIÓN.
• REMODELACIÓN de LABIOS, PÓMULOS, SURCO NASO-LABIAL, etc.

MEM ESTÉTICA 
AVANZADA
DEPILACIÓN 
LÁSER de DIODO.

Medicina Estètica Masnou

Dr. J. Albareda
Dr. Francisco Mora
Raquel Moruno

C/ Amadeu I, 32B
El Masnou
Tel. 93 540 18 71

Con el tratamiento más NOVEDOSO y EFECTIVO lo conseguirás con el PROPIO PLASMA 
de tu SANGRE enriquecido con tus PROPIOS FACTORES DE CRECIMIENTO

REJUVENECIMIENTO FACIAL
¿QUIERES REJUVENECER LA PIEL DE TU CARA UNOS AÑOS
con MEJOR TEXTURA, LUMINOSIDAD y ASPECTO?
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Un carnaval molt divers amb propostes per a totes les edats

El grup de ‘Viatge en glo-

bus’ va aconseguir premi.
La Rua Diabòlica es va 

fer la nit del 6 de febrer.

La Colla de l’Hort 
va animar amb 
la seva carrossa, 
l’única.

La cercavila del 7 de febrer va acabar 
als jardins dels Països Catalans.

695 797 939
BUSCO XOFER

VENC LLICèNCIA DE TAXI

MASNOU 24H
TAXITAXI

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
Tornem a obrir els diumenges, de 9 a 13 h

Vine i tasta les novetats 
en plats cuinats de bacallà 
i el bacallà alpunt de sal
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Peu de foto.

AL 2016, S’AjUDARÀ A 
ARRANjAR 14 hABITATGES 
DE GENT GRAN O AMB 
DISCAPACITATS
Les obres estan subvencionades en 
un 80 % per la Diputació i un 20 % per 
l’Ajuntament

urant	el	2016,	el	Departament	d’Acció	Social	
de	l’Ajuntament	desenvoluparà	totes	les	ac-
cions	necessàries	per	arranjar	14	habitatges	

de	gent	gran	o	bé	de	persones	que	pateixin	alguna	
discapacitat	o	estiguin	en	situació	de	dependència.	
Aquesta	xifra	suposa	un	increment	del	50%	respecte	
del	nombre	d’arranjaments	duts	a	terme	al	2015.	
En	el	marc	del	programa	Arranjament	d’habitatges	
per	a	la	gent	gran	de	la	Diputació,	es	realitzen	mi-
llores	d’adaptació	als	habitatges	de	persones	amb	
problemes	d’autonomia	personal	i	pocs	recursos	
econòmics.	Enguany,	el	programa	inclou	per	primera	
vegada	les	situacions	d’incapacitat	i	dependència,	
ja	que	fins	ara	només	podia	optar	a	aquests	ajuts	la	
gent	gran.	Les	obres	estan	subvencionades	en	un	80	%	
per	la	Diputació	i	un	20	%	per	l’Ajuntament.	Amb	
aquesta	actuació,	el	Departament	ja	dóna	compli-
ment	a	una	de	les	línies	d’actuació	establertes	al	Pla	
d’Actuació	Municipal	(PAM).		

D

a Junta de Govern ha aprovat 
la signatura d’un contracte 
que permetrà ampliar el 
nombre de persones usuàries 

del servei de Teleassistència Domi-
ciliària. S’hi ha destinat 12.000 euros 
perquè Televida Servicios Sociosani-
tarios, SL –que té el servei, adjudicat 
per la Diputació– pugui atendre un 
nombre més gran de sol·licituds. 
A tota la província de Barcelona, ja 
disposen d’aquest dispositiu més de 
63.000 persones.

El servei de Teleassistència permet 
que les persones que viuen soles o 
es troben en situacions de risc per 
qüestió de malaltia puguin connectar 
tots els dies de l’any durant 24 hores 
amb un equip de professionals que els 
podran atendre en casos de caigudes, 

malestars sobtats o altres incidències. 
El sistema es basa en un penjoll que 
els usuaris i les usuàries han de portar 
penjat i que té un botó que activa la 
comunicació amb l’equip professional 
que l’atendrà. 

Durant l’any 2015 es van beneficiar 
del servei 495 persones del Masnou. 
Està previst arribar a les 60 persones 
que encara resten en llista d’espera en 
els propers mesos i així garantir que 
cap ciutadà que necessiti la teleassis-
tència no pugui disposar del servei de 
forma ràpida.

L’ampliació d’aquest servei per 
atendre les necessitats de més perso-
nes és una de les actuacions previstes 
dintre del Pla d’Acció Social engegat 
per l’Ajuntament que, alhora, es recull 
al Pla d’Acció Municipal. 	

L

ampliació dels 
usuaris del servei 
de Teleassistència 
domiciliària

Al 2016 s’atorgaran el doble d’ajuts per a arranjaments dels 
que es van fer al 2015. 
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Aquesta prestació permet a les persones que viuen so-
les o es troben en situacions de risc poder comunicar-se 
durant tot el dia amb professionals en cas de necessitat
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l 4 de febrer, a la segona 
planta de Can Malet, es 
va reunir per primera ve-
gada el Consell de la Vila, 

el màxim òrgan permanent de 
participació ciutadana de caràcter 
consultiu. Durant l’acte, l’alcalde va 
posar de manifest la importància de 
les aportacions de tothom. Després 
de repassar el procés que havia por-
tat a la constitució del Consell, va 
recordar que “entre els objectius del 
Pla d’Actuació Municipal, es troba 
dur a terme accions per potenciar 
la participació ciutadana i la convi-
vència cívica. En concret, l’actuació 
152 se centra en la constitució del 
Consell de la Vila i la seva posada 
en funcionament d’acord amb el 
que estableix el seu reglament. De 
fet, és una funció pròpia del Consell 
de la Vila, entre d’altres, conèixer i 
debatre els projectes del PAM i del 
pressupost municipal, si bé aquesta 
vegada ja han estat aprovats i, per 
aquest motiu, en aquesta sessió 
d’avui se’n donarà compte i, en 
properes sessions, se’n farà el se-
guiment oportú”. L’alcalde va estar 
acompanyat per la primera tinenta 

d’alcalde, Noemí Condeminas, i 
altres regidors i regidores del con-
sistori.

A l’ordre del dia, a més de la 
constitució del Consell, també figu-
raven altres temes. Es va presentar 
el pressupost municipal, el Pla d’Ac-
ció Municipal (PAM) i la campanya 
de civisme “El Masnou és casa teva”, 

que l’Ajuntament va engegar al mes 
de febrer.

Després de la constitució, actu-
alment s’estan formant les diferents 
comissions segons les temàtiques 
abordades, l’una sobre la revisió del 
Pla de Participació Ciutadana i l’altra 
sobre la convivència amb animals 
domèstics. En aquest nou ens –dis-
senyat per impulsar i coordinar la 
implicació de la ciutadania a partir 
de les mancances detectades al 
Pla de Participació Ciutadana–, els 
representants de la ciutadania i els 
representants municipals debatran 
els assumptes públics de la vila, tant 
estratègics com econòmics, socials, 
culturals o sostenibles. El Consell 
de la Vila ha d’esdevenir l’espai de 
coordinació de tots els actors so-
cials i econòmics de la ciutat i, per 
tant, s’ha constituït amb la finalitat 
de permetre la participació estable 
de tots els sectors socials. Presidit 
per l’alcalde, en formen part repre-
sentants dels grups municipals, 
d’associacions veïnals i no veïnals, 
dels òrgans de participació actius 
al municipi i de la ciutadania a títol 
individual. 

E

el consell de la Vila ja està 
en funcionament
Actualment s’estan constituint les comissions per diferents temàtiques

A la primera sessió del Consell es va presentar la campanya de 
civisme que està en marxa.

  PARTICIPACIÓ      

Aquest orga-
nisme impul-
sa i coordina 
la participació 
ciutadana

M
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MIREM 
PER TU!!!

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

de vedella, xai, bou, porc i poltre.

MERCAT MUNICIPAL. Parades 26 i 40 
Tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

Mercat Municipal. parades 27 i 28
Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com

a ecoFruit oferim fruita i verdura, bolets, 
germinats i productes de rebost. 

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

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

ELABORACIó 
PRÒPIA

SERVEI A 
DOMICILI
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EVENT GASTRONÒMIC
T’AGRADA EL BACALLÀ?

Participa en el sorteig (per a 10 persones) 
d’una experiència gastronòmica on els principals 

protagonistes sereu el bacallà d’Islàndia i tu

PARTICIPA-HI!
T’HI ESPEREM
Vine a la parada 
i t’informarem

L’event tindrà lloc 
a Gourmet Box el 15 
de març, a les 20 h

nou Gastrobar al centre

Telèfon 93 555 01 88 · www.restauranteorfila.es

GASTROBAR-BOTIGA: Carrer Francesc Macià, 2
RESTAURANT: Carrer Roger de Flor, 43

Horari del Gastrobar: de dimarts a dissabte de 20 a 23 h

Tapes, platets, torrades, 
entrepans gastronòmics, copes, etc.

Per fi al Masnou...

Merceria Creativa 
i labors

Pl. de la Llibertat, 6
El Masnou
Tel. 667 683 276
gsalvat@meetingplanners.es
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El proper artista que mostrarà la seva obra a l’equipament municipal és Josep 
Aragonès, un dels promotors del col·lectiu de creadors Grupd’art

CULTURA

la casa de cultura torna 
a esdevenir un dels principals 
centres d’exposició a la vila

a Casa de Cultura, després 
de la seva rehabilitació i 
d’acollir l’Oficina de Turisme, 
també ha recuperat la seva 

antiga funció com a sala d’exposi-
cions. La regidora de Cultura, Neus 
Tallada, va anunciar durant la inau-
guració de la mostra “Retrospectiva”, 
de Carles de la Torre, la voluntat que 
la casa modernista aculli el cicle 
dedicat a mostres d’artistes visuals 
locals. De la Torre ha estat el primer 
amb la mostra que es va inaugurar 
el 12 de febrer. La sala de la planta 
baixa de la Casa de Cultura es va 
omplir d’amics, família, admiradors i 
artistes companys del protagonista 
per acompanyar-lo. Fins al 27 de 
març, es poden veure un conjunt 
d’aquarel·les, acrílics, olis i obres en 
llapis que serveixen per seguir la tra-
jectòria d’aquest polifacètic artista, 
membre del grup musical Los 4 de la 
Torre en la seva joventut i responsa-
ble del curs d’aquarel·la que s’ofereix 
a l’alumnat de primària de totes 
les escoles de la vila. Precisament, 
durant els parlaments de la inaugu-
ració, tant la regidora de Cultura com 
l’alcalde, Jaume Oliveras, van fer re-
ferència a la implicació de De la Torre 
amb l’activitat cultural de la vila.

En el torn de la seva intervenció, 
l’artista va agrair els esforços de l’Ajun-
tament i el seu personal per aconse-
guir que la mostra sigui una realitat. 
També va fer referència als amics i 
col·leccionistes que han cedit algunes 
obres per poder seguir amb detall 
l’evolució de les seves creacions. 

Josep Aragonès, el següent
En el marc del cicle d’exposicions 
dedicades a les arts visuals locals, 

el proper creador que mostrarà la 
seva obra serà Josep Aragonès (a 
la imatge de l’esquerra, una de les 
seves creacions), entre el 9 d’abril 
i el 22 de maig. D’aquest artista, 
el prestigiós crític Josep Maria 
Cadena ha afirmat que: “té la gran 
virtut d’apropar-nos, per mitjà de 
paisatges desconeguts per molts 
de nosaltres, a les persones que 
els habiten i fer-nos connectar 
amb el millor de l’esperit humà, és 
a dir, amb la cordial amistat que 

ha d’existir entre els pobles i les 
persones. La seva pintura és parti-
cipativa, ja que capta les belleses 
externes i ens condueix cap als 
interiors que delimiten els entorns. 
Sent l’estètica com una manifes-
tació moral que íntimament ens 
millora i ens impulsa a participar 
amb generositat, des del respecte 
a costums i creences, a favor dels 
menys afavorits per la vida. Pinta, 
però s’adverteix que primer sent, i 
que mai deixa de fer-ho”. 

L

SÒNIA HERNÁNDEZCarles de la Torre conversa sobre les seves creacions amb diverses persones assistents a la inauguració.
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ENTREVISTA

Oriol Lugo
Psicòleg

Els avenços científics en el coneixement 
del cervell i la tasca de difusió feta des 
de diferents àmbits han fet de la neuro-
ciència una disciplina interessant per a 
una gran part de la població. El psicòleg 
masnoví Oriol Lugo aplica aquests conei-
xements a la psicoteràpia. En un àmbit en 
què els descobriments són constants, té 
nombrosos màsters i postgraus. Ha fun-
dat un institut psicològic al Masnou i és 
també professor de Coaching Psycology 
a l’IDEC de la Universitat Pompeu Fabra, 
des d’on encomana el seu entusiasme i les 
seves ganes d’escoltar els altres. 

També va ser una oportunitat molt 
bona per començar a formular-me 
preguntes sobre la meva pròpia 
felicitat i sobre la felicitat dels al-
tres. Ben aviat vaig focalitzar-me a 
potenciar les meves habilitats d’es-
colta activa, guanyant consciència 
de l’enorme impacte positiu que 
generava en poder donar suport a 
amics i familiars, estant atent i sim-
plement deixant que parlessin.

Les neurociències semblen viure 
un moment daurat: hi ha molts 
llibres de divulgació, novel·les 
que tracten el tema. Per què 
creu que succeeix això?

Per què va decidir estudiar 
psicologia?
La meva decisió d’estudiar psicolo-
gia es va donar gràcies a una profes-
sora del batxillerat. Una dona que 
va ajudar-me a canalitzar la meva 
curiositat i les meves inquietuds per 
l’estudi de la ment i del comporta-
ment humà. Tinc el record d’estar a 
les seves classes de variable de psi-
cologia, i estar gaudint aprenent el 
funcionament del cervell, la memò-
ria, com ens afecten els pensaments 
i les nostres emocions. 

Va ser, llavors, una aportació 
decisiva.

El psicòleg masnoví, especialitzat en neurociències, a l’institut psicològic que ha fundat al Masnou. 
LAURA PARÍS
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Si en el segle passat parlàvem del 
descobriment de la dècada, ara 
hem entrat en una etapa on parlem 
del descobriment de l’any. Estem 
cada vegada aprenent més coses 
sobre el funcionament del nostre 
cervell i això ho estem aplicant a 
un gran nombre de camps d’estudi, 
tant a nivell teòric com pràctic. En 
l’àmbit del públic en general, això 
també ens atrau, perquè d’alguna 
manera tots ens fem preguntes 
sobre per què funcionem així o per 
què ens passen certes coses. Per 
exemple, ens preguntem per què 
somiem o per què no podem obli-
dar successos que ens han generat 
un gran estrès o dolor emocional. 
Aquestes preguntes comencen 
a tenir respostes i aquest fet ens 
permet poder sentir que tenim més 
control sobre les nostres vides. 

Les malalties mentals i els trau-
mes psicològics ja no són un 
tabú?
Desgraciadament, encara hi ha mol-
ta gent que no acaba d’acceptar o 
de reconèixer les malalties mentals. 
Pel que fa a la figura del psicòleg o 
psicòloga, a mi m’agrada utilitzar 
la metàfora del braç trencat. Si tu 
et trenques un braç, tenim clar que 
anirem directament al centre mè-
dic. Però no fem el mateix quan ens 
“trenquem per dins”, quan patim 
un succés dolorós o quan sentim 
que no som feliços. A més a més, 
existeixen dues classes de traumes, 
els traumes amb “T” majúscula, els 
quals fan referència a successos que 
han posat en risc la nostra vida o la 
vida d’algú altre; i els traumes amb 
“t” minúscula, els quals han estat 
atacs directes a la nostra autoestima 
i identitat, com per exemple, una 
separació familiar, els maltracta-
ments, l’assetjament, la pèrdua de 
la feina, una ruptura de parella... Si-
tuacions que d’alguna manera tots 
hem pogut patir en algun moment 
de la nostra vida.

Ja es pot dir que tothom assu-
meix els propis trastorns amb 
normalitat?
Ens falta en primer lloc aprendre a 
escoltar·nos. Una de les meves mi-
llors experiències vitals va ser quan 
vaig fer el camí de Sant Jaume, en 
acabar la carrera. Vaig passar moltes 
hores caminant sol i en aquests 
moments vaig descobrir que era 
capaç de reconèixer els meus pen-

“Estem cada 
vegada 
aprenent 
més coses 
sobre el fun-
cionament 
del nostre 
cervell”

“Molts dels 
dolors que 
sentim són 
senyals que 
ens envia el 
nostre orga-
nisme, que 
ens diu que 
hi ha quel-
com que no 
va bé”

“Cada nit, en 
dormir, mo-
vem els ulls 
molt ràpid. 
Nosaltres 
treballem 
amb aquests 
moviments 
oculars 
perquè les 
persones pu-
guin superar 
situacions 
traumàti-
ques”

LAURA PARÍS

saments, les meves emocions i les 
meves sensacions corporals. La gran 
majoria de les persones portem un 
ritme molt dur i no parem atenció al 
que ens diu el nostre cos o la nostra 
ment. Tenim dolor d’esquena i ens 
prenem una pastilla. Patim de mi-
granya i prenem més pastilles. Tots 
aquests dolors, com també els tras-
torns, són senyals que ens envia el 
nostre organisme, que ens diu que 
hi ha quelcom que no va bé. 

Quines creu que són les malalti-
es o traumes actuals més habi-
tuals?
Principalment, els trastorns de l’es-
tat d’ànim i els trastorns d’ansietat 
són els més presents en la població 
i es preveu que s’incrementaran en 
el futur.

Què fem malament perquè pro-
blemes com l’estrès, l’ansietat o 
la depressió estiguin tan este-
sos?
La nostra societat promou uns 
valors que moltes vegades no ens 
ajuden a millorar la nostra salut. 
Ens hem acostumat a viure de for-
ma ràpida, a no escoltar els altres 
ni a escoltar-nos, a no fer esport, a 
no menjar bé, a no passar temps 
cara a cara amb els nostres amics 
o familiars, a no gaudir dels petits 
moments, a projectar totes les 
nostres expectatives en el futur, 
a jutjar-nos pels assumptes del 
passat... I després ens preguntem 
per què les nostres vides no van 
com nosaltres voldríem. És neces-
sari aturar-nos una mica i poder 
reflexionar. Sóc feliç? Com vull 
viure la meva vida? Aquest tipus de 
preguntes ens porten a replante-
jar-nos molts dels nostres hàbits i, 
sobretot, ens porten a iniciar acci-
ons per canviar. 

Vostè defensa que molts trau-
mes o problemes psicològics es 
poden curar amb la mateixa ra-
pidesa amb què s’adquireixen, la 
qual cosa contradiu altres teràpi-
es que s’allarguen amb el temps. 
Ens ho podria explicar?
Podem aconseguir resultats més 
ràpids, eficaços i profunds perquè 
treballem amb un altre tipus de 
metodologies i tècniques. És el ma-
teix que va passar amb la carta i el 
correu electrònic. Si avui en dia vol-
guéssim contactar amb algú de, per 
exemple, Buenos Aires utilitzaríem 

preferiblement el correu electrònic. 
Amb els traumes i els problemes 
psicològics hem descobert que fun-
cionen millor les teràpies neuroci-
entífiques, com per exemple l’EMDR 
(dessensibilització i reprocessament 
per mitjà dels moviments oculars). 

En què consisteixen?
Cada nit, en dormir, passem per una 
fase de son profund, també anome-
nada fase REM. En aquesta etapa 
movem els ulls de manera molt rà-
pida i aquest mecanisme natural del 
cervell ens ajuda a treure l’estrès i 
les tensions del dia o de la setmana. 
Nosaltres fem el mateix, treballem 
amb aquests moviments oculars 
ràpids per tal que la persona pugui 
superar situacions o experiències 
doloroses o traumàtiques. 

Com definiria la relació que 
s’estableix entre el terapeuta 
i el pacient?
Jo acostumo a utilitzar l’analogia 
d’un ball. El psicòleg o terapeuta ha 
d’anar en sintonia amb el seu client, 
acompanyant-lo en tot moment, 
amb el mateix ritme. D’aquí la im-
portància de la confidencialitat, la 
confiança, la sinceritat i el compro-
mís per ambdues parts.

Quina és la seva relació amb 
el Masnou?
El Masnou és el poble on he nascut 
i que m’ha vist créixer. He estudiat 
al poble i també he pogut gaudir de 
tots els seus espais i actes munici-
pals. Per a mi, el fet d’establir amb la 
meva companya Ana Farré l’institut 
psicològic que hem fundat és una 
manera de retornar tot el que he 
rebut d’aquest poble. És una forma 
de poder aportar un coneixement 
i una pràctica que pot ajudar els 
masnovins i les masnovines a millo-
rar la seva salut mental, emocional 
i personal. I això em fa sentir molt 
feliç i orgullós.

Què és el que més li agrada 
i el que menys del municipi?
El que més m’agrada és poder veu-
re cada dia el mar. Tenir l’opció de 
sortir a caminar pel passeig marítim 
i respirar amb tranquil·litat. El que 
menys m’agrada és el fet de veure el 
talent dels joves desaprofitat. Crec 
que els joves del Masnou tenim 
molt a aportar als nostres veïns i 
veïnes, i cada vegada estem més 
presents en els nous projectes.  
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Dec 4 
Fins finals abril esterilitzeu i identifiqueu els animals de 
companyia @FAADAorg socresponsable.org #elMasnou 
pic.twitter.com/qjwetagpRC

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Feb 22
El diari The Guardian considera la platja d’Ocata entre les 50 
millors del món. Passeu-ho. bit.ly/218GeEw #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jan 17
Una xerrada organitzada per l’AMPA @Escolapies_Mas9, per 
promocionar un estil de vida saludable en els més petits. pic.
twitter.com/pY9txvi2h6

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jan 18
Aquest dimecres ens introduïm en el llibre de @jordikoka de 
la mà de l’escriptora @MCarmeRocaCosta pic.twitter.com/
UIWP1cTrm4

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jan 18
Del 22 de gener al 5 de març us recomanem aquesta 
#exposició del Museu Municipal de Nàutica #elMasnou 
pic.twitter.com/uIqSqYt30f

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Feb 15
Què significa per a vosaltres l’aigua? Doneu la vostra opinió 
a Instagram amb aquest concurs @aigua_cat twitter.com/
participacat/s…

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

En aquests moments en què l’Ajuntament difon la cam-
panya “El Masnou és casa teva”, recordem les pràctiques 
antigues de neteja dels carrers. La imatge mostra quatre 
escombriaires davant de la casa coneguda popularment 
com Ca l’Emili dels ous. La casa es troba just començant les 
escales del carrer de Sant Francesc d’Assís, a tocar de la plaça 
de Jaume Bertran. La fotografia va ser presa a l’entorn dels 
anys 50. S’hi pot reconèixer el senyor Reixach, que es troba 
a l’esquerra, i en Joan Ribes, que és la persona del fons de 
la imatge, a la dreta.  

Autor: Teresa Torres i Canals. 
Donació: Família Vendrell
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fotografia núm. 13171

NO M’AGRADA
veure com cada dia els ve-
ïns incívics deixen els ex-
crements dels seus gossos 
a la vorera davant de casa 
meva. Ho fan amb tota la 
impunitat i, fins i tot, res-
ponen amb arrogància 
quan els crido l’atenció, tot 
dient-me que la vorera no 
és meva. I tant que ho és! 
És meva, i d’ells, i de tots els 
que esteu llegint aquesta 
publicació i que mereixem 
un poble net.
Sebastià Salat

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

M’AGRADA
M’agrada que al Masnou se celebrin actes al vol-
tant del dia de la patrona del poble, Santa Eulàlia, 
que també mereix una celebració. Espero que es 
repeteixi l’any vinent! David González ventejo

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

L í N I A  D I R E C TA

El Masnou a les xarxes
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A mitjans de l’any 2015, tres profes-
sionals de l’àmbit de la cinesiologia, 
conscients de la problemàtica amb 
què es troben molts pares i mares 
que no saben com afrontar els pro-
blemes dels seus fills i filles a l’escola 
o com actuar després d’un diagnòs-
tic d’hiperactivitat –un diagnòstic 
que, d’altra banda, aquests professi-
onals qüestionen–, van decidir crear 
el col·lectiu Habilitat Mental. El seu 
objectiu és difondre tècniques que 
potenciïn les habilitats intel·lectuals 
i les emocionals, en els infants, pú-
bers i adolescents perquè puguin 
millorar la seva capacitat d’aprenen-
tatge. 

La cinesiologia es basa en el mo-
viment que ha de contribuir a sincro-
nitzar i equilibrar els dos hemisferis 
del cervell. Combinada amb principis 
de la medicina xinesa ancestral, el 
ioga i la biodansa, es vol crear una 
forta interrelació entre els sistemes 
muscular, nerviós i energètic. Sense 
esforços, la teoria que defensa aques-
ta entitat és que si pares, mares i fills 
interactuen de manera lúdica, amb 
jocs i exercicis de dansa, milloren 
la seva comunicació i les capacitats 
de comunicar-se amb els altres. 

D’aquesta manera es redueixen les 
possibilitats del bloqueig mental al 
qual moltes vegades ens empenyen 
les formes de vida contemporànies, 
marcades per l’estrès o l’ansietat.

Per difondre aquesta manera de 
millorar les relacions, l’entitat Habili-
tat Mental organitza diverses xerra-
des a l’equipament de proximitat Els 
Vienesos. Al final de cada activitat, es 
destina una estona a exercicis i a la 
dansa.

Actualment, el col·lectiu està inte-
grat per tres membres: dos dedicats 
a les xerrades adreçades a millorar 
l’aprenentatge d’infants i joves, i 
una altra persona especialitzada en 
gent gran, ja que aquestes tècniques 
també poden ser una alternativa per 
atenuar els efectes de malalties com 
el Parkinson, l’Alzheimer o la demèn-
cia senil.

Com a objectiu de futur, l’entitat 
voldria que les seves activitats cada 
cop comptessin amb més assistèn-
cia. De fet, de sessió en sessió noten 
que cada vegada els grups són més 
nombrosos. També estan en contacte 
amb centres escolars i amb les asso-
ciacions de pares i mares per oferir 
les seves xerrades i tallers. 

Olimpia 
Vázquez
Presidenta 

Per què vàreu decidir comen-
çar les vostres xerrades i ta-
llers?
Volem conscienciar la gent 
perquè vegi que hi ha altres 
sortides als problemes, que es 
poden resoldre d’una manera 
lúdica, que pot ajudar a millo-
rar l’equilibri i el funcionament 
dels dos hemisferis del cervell. 
Quanta més gent hi participi, hi 
haurà més energia, i ens permet 
comunicar-nos més bé.

Encara costa que la gent prac-
tiqui aquestes teràpies alter-
natives.
Sí, la gent té reserves perquè 
no hi estem acostumats. Som 
occidentals, no estem familia-
ritzats amb costums que a l’Ori-
ent practiquen des de fa milers 
d’anys, com la cinesiologia, el 
ioga o la medicina natural xi-
nesa.

Com ha anat l’acceptació de 
les vostres propostes entre la 
població del Masnou?
Molt bé, vam començar amb 
xerrades on assistia molt poca 
gent, però cada vegada hi vé-
nen més persones, i estan molt 
contentes dels resultats, per la 
qual cosa a la següent en vénen 
més. Estem segurs que de mica 
en mica la gent sabrà com mi-
llorar les seves habilitats men-
tals amb moviments i exercicis 
molt senzills. 

Com podeu contactar-hi:  

www.habilidadmental-barcelona.com
kine.brain.gym@gmail.com

ENTITAT

Una de les xerrades que el col·lectiu fa a l’equipament d’Els Vienesos.

HaBiliTaT menTal

H
A

BI
LI

TA
T 

M
EN

TA
L

El grup va 
decidir orga-
nitzar activi-
tats en veure 
l’angoixa de 
pares i mares 
per afrontar 
els proble-
mes escolars 
dels fills

La cinesiolo-
gia defensa 
que amb 
determinats 
moviments 
es millora la 
sincronitza-
ció dels he-
misferis del 
cervell
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Dia internacional de les Dones 
i preinscripció educativa
Des d’aquestes línies volem destacar 
dues dates importants d’aquest mes de 
març que tot just hem iniciat i que fan 
referència, per una banda, a la igualtat 
de gènere i, per l’altra, a l’educació dels 
nostres infants i joves.

El dia 8 de març és el Dia Interna-
cional de les Dones i, com cada any, re-

ivindiquem que els nostres drets socials, 
polítics i econòmics són innegociables, 
que des de la nostra diversitat i no per 
raó de sexe, cal que formem part de la 
presa de decisions en tots els àmbits i es-
taments. Malgrat que cada cop augmen-
ta la presència de les dones, sobretot en 
la política on observem aquest augment 
en cada legislatura, darrerament també 
hem viscut algunes reaccions masclistes 
davant de lideratges femenins, amb atacs 
personals inadmissibles que cal condem-
nar de forma col·lectiva, tal com aquest 
ajuntament, en el Ple del mes de gener, 
va aprovar en forma de moció.

Ens cal seguir avançant cap a una so-
cietat igualitària, en la qual homes i do-
nes participem en igualtat de condicions 

cap a la construcció d’una societat més 
lliure, justa i solidària. Des de la Regido-
ria d’Igualtat treballem en el nou PIM (Pla 
d’Igualtat Municipal), essent conscients 
que encara ens resta molta feina per fer i 
moltes fites per assolir.

Pel que fa a l’educació, a finals 
d’aquest mes s’obre el període de pre-
inscripció als centres i serveis educatius. 
Moltes famílies ja heu pogut gaudir de 
les jornades de portes obertes a tots els 
centres escolars i, des de la Regidoria 
d’Ensenyament, tenim previstes dues 
sessions informatives per a les famílies 
amb infants de 3 anys que iniciaran el 2n 
cicle de l’educació infantil (P3) i, també, 
per a les famílies amb fills que comença-
ran l’etapa de secundària obligatòria (1r 

d’ESO). Actualment, tant els ajuntaments 
del territori com els centres educatius 
estem pendents que el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya publiqui la normativa que regu-
la el procés de preinscripció, en la qual 
s’estableixen les dates i els terminis que 
són específics per a cada ensenyament, 
així com la documentació necessària per 
fer la sol·licitud i els criteris per a l’accés.

També aprofitem aquest espai per 
informar-vos que des del Govern Mu-
nicipal estem treballant per a la reubi-
cació de l’Escola Municipal de Música 
(EMUMM), un objectiu previst al Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) que perme-
trà desplegar tot el potencial del servei 
en les condicions adients.

Impulsem l’emprenedoria 
i l’autoocupació
Promoure i impulsar l’activitat econòmica 
és un dels sis eixos sobre els quals hem es-
tablert la nostra acció de govern, així ho 
portàvem en el programa electoral amb 
el qual vàrem guanyar les passades elec-
cions municipals i així ha quedat reflectit 
en l’actual Pla d’Actuació Municipal: la 
promoció del desenvolupament econòmic 
del municipi. Treballar per la reducció de la 

desocupació és, també, un dels objectius 
estratègics a tirar endavant.

Conscients de la importància que 
l’Ajuntament del Masnou, com a Admi-
nistració local més propera al ciutadà, ha 
d’estar al costat dels emprenedors tant des 
de l’inici de la seva activitat com també al 
llarg de la seva vida, apostem per ajudes 
als nous projectes empresarials amb la 
consolidació del IV Premi d’Emprenedoria 
Jove i les subvencions a les empreses de 
nova creació; impulsant des del Centre 
d’Empreses Casa del Marquès programes 
d’assessorament dirigits a la constitució 
d’empreses, estudis de viabilitat, recerca 
d’ajuts… La darrera setmana, en Junta de 
Govern, vam aprovar la posada en marxa 
al Masnou del programa Consolida’t, que 
basa la seva actuació a donar suport a la 

consolidació, l’enfortiment i la reinvenció 
del treball autònom, emmarcat en el pro-
grama Catalunya Emprèn, que consisteix 
en l’acompanyament mitjançant formació 
i assessorament als autònoms i pimes. En 
la presentació d’aquest programa vam re-
bre la sol·licituds de participació per part 
de 17 persones autònomes del Masnou.

Reduir la desocupació és també un 
clar objectiu iniciat ja en el passat man-
dat. Malgrat el difícil context econòmic, en 
cinc anys el Masnou ha passat de registrar 
1.523 persones com a aturades a 1.254, 
el que representa 269 persones menys a 
l’atur en aquest període i una taxa d’atur 
de l’11,70 %.

Les línies d’actuació per assolir aquest 
repte són: contribuir a la generació d’ocu-
pació estable i de qualitat, com la que 

genera el treball autònom, i impulsar el 
servei local d’ocupació, com a eina per a 
la integració al mercat laboral.

Encaminat a la generació de negoci a 
través de l’autoocupació i el lloguer de locals 
buits, iniciem unes jornades sobre franquí-
cies per donar a conèixer aquest model de 
negoci, on empreses reconegudes que estan 
interessades a establir-se al Masnou expli-
caran com tirar-ho endavant. A més, durant 
els dies 16, 17 i 18 de març organitzem la I 
Jornada d’Ocupació del Masnou, Alella i Teia, 
amb taller, xerrades i networking per facilitar 
eines per la recerca de feina.

Una combinació de millores sobre els 
projectes ja existents i nous impulsos que, 
amb d’altres que vindran, confiem que ens 
portaran a la consecució dels objectius 
d’aquest mandat.

Nou ROM, nou desastre del Govern 
Municipal 
Al Ple del mes de febrer, el Govern Munici-
pal va aconseguir l’aprovació d’un nou Re-
glament Orgànic Municipal (ROM). Aquest 
reglament, aprovat per totes les forces po-
lítiques l’any 2000, regulava, entre altres 
qüestions, el funcionament de les comis-
sions informatives, la Junta de Portaveus i 
les sessions plenàries. I, principalment, era 

l’instrument on es recollien les obligacions 
i els drets dels grups polítics de l’oposició 
per fer les seves tasques, és a dir, l’instru-
ment per desenvolupar correctament i 
àmpliament la funció constitucional atri-
buïda de control i impuls al Govern.

A la pràctica, aquell ROM permetia 
que l’oposició pogués presentar, per 
exemple, iniciatives i resolucions direc-
tament al Ple Municipal, perquè en l’es-
mentat òrgan fossin discutides i votades, 
i permetia formular preguntes al Govern 
sobre qüestions de competència muni-
cipal, tot plegat de forma pública i sense 
cap limitació.

Doncs bé, el Govern Municipal 
d’ERC, CDC i UDC, amb la col·laboració 
inestimable del PSC (darrerament s’arri-

ma més al Govern que a l’oposició, deu 
ser que s’està més calent allà), ha aprovat 
un nou ROM que a la pràctica significa 
la liquidació de bona part dels drets de 
l’oposició, ja que veurem reduïda la nos-
tra capacitat de treball. Es limiten a dos 
el nombre de mocions a presentar per 
cada grup per ser discutides al Ple, i es 
regulen les intervencions i preguntes a 
realitzar i s’hi dóna un termini màxim. I el 
més greu, el Govern es reserva la facultat 
de bloquejar o neutralitzar mocions que 
no siguin del seu grat abans que s’inclo-
guin a l’ordre del dia del Ple.

Per al nostre grup, aquest fet és 
lamentable i, alhora, greu; ja que mai 
abans s’havien restringit els drets de 
l’oposició de manera tan abusiva. I ho és 

també perquè, a la pràctica, pot privar la 
ciutadania de conèixer el veritable treball 
que realitza l’oposició, ja que bona part 
d’aquest es visualitza al Ple municipal, 
l’únic òrgan que celebra les seves sessi-
ons de forma pública.

Lamentem aquesta falta de qualitat 
democràtica del Govern Municipal, al 
qual, aquest cop, s’ha afegit el PSC. Ens 
sorprèn que els “caps” dels partits que 
governen al Masnou no deixin de repetir 
que Espanya és un país poc democràtic, 
però no mirin què passa a Catalunya, i 
ens sorprèn també que ens diguin que 
hem de ser com Dinamarca o Suècia, 
però amb aquesta flagrant restricció de 
drets ens estem convertint en una Vene-
çuela qualsevol. 

TRIBUNA POLíTICA

Meritxell 
Blanch 
Regidora del 
Grup Municipal 
de CiU

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

Frans Avilés  
Portaveu del 
Grup Municipal 
de Ciutadans

com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals 
que formen el consistori. als set grups municipals es dedica el mateix espai i se’ls 
demana un text amb les mateixes característiques. aquí es publica el que cada 
portaveu municipal ha fet arribar al departament de comunicació.
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Jornades per la sobirania energètica
El model energètic que s’ha imposat a la nos-
tra societat, contra el qual ens rebel·lem, és 
un dels exemples més cruents del neolibera-
lisme salvatge que causa desigualtats i em-
pobreix la població. L’actual oligopoli ener-
gètic concentra beneficis milionaris a través 
de l’abús sobre els i les consumidores i deixa 
excloses les més vulnerables, víctimes de la 

pobresa energètica. Per això reivindiquem 
també l’energia com un àmbit més en el qual 
recuperar les sobiranies que ens han pres. 
Com fer-ho? Lluitant contra l’oligopoli de 
les grans empreses, proposant alternatives 
basades en l’ús de les energies renovables 
produïdes arreu del territori, i qüestionant el 
model energètic en tota la seva magnitud.

Per això, els 3 primers caps de setma-
na de març organitzem les Jornades per la 
Sobirania Energètica, amb la presència de 
col·laboradores de SOM Energia, l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica, Enginyers 
Sense Fronteres i la Xarxa per la Sobirania 
Energètica. 

Us hi esperem!

La claredat i la transparència
Després d’uns mesos a l’Ajuntament 
i amb la meva curta experiència com 
a regidora, he constatat que aquesta 
etapa que estic vivint té un transfons 
molt gran en la política del nostre 
país… Ens trobem en una època de 
canvi social, de crisi d’identitat de 
molts estaments, de major indigna-

ció i de més participació ciutadana. 
Es reclama als governants rigor, pro-
fessionalitat i honestedat. I l’expe-
riència ens diu que això ha mancat 
durant molt de temps. 

I es pot dir més fort, cridant si cal, 
però no amb més CLAREDAT. LA MA-
TEIXA CLAREDAT I TRANSPARÈNCIA 
que ha d’imperar en la tasca diària de 
les politiques i els politics d’aquests 
país, de les administracions públi-
ques que gestionen els diners de 
tots i totes. NO PERMETREM LA IM-
PUNITAT ALS CORRUPTES SOTA CAP 
CONDICIÓ.

Una part de la nostra societat, 

els nostres veïns, han començat a 
mostrar les seves idees, han comen-
çat a expressar el seu desacord amb 
els que governen, han començat 
a assenyalar aquells que han fet ús 
i abús del poder dins el món de la 
política i l’administració pública... 
Però també aquells companys que, 
inexplicablement, des de la seva hu-
mil posició, segueixen donant el seu 
vot als politics de dretes autodeno-
minats “conservadors” (conservadors 
de les males praxis!), (i ho neguen!), 
perquè ara més que mai ens trobem 
amb una classe opressora… –les en-
titats financeres, les grans societats 

multinacionals, els grans lobbys i 
el neoliberalisme europeu…– que 
cada cop més precaritza el treball, 
dóna una volta més de rosca a la de-
dicació de les dones i homes que han 
donat el seu temps i la seva formació 
per ara recollir aquesta trista i erma 
collita…, la indiferència i la manca 
de reconeixement de la importància 
de les seves feines que els omplen 
les butxaques cada dia, reduint els 
seus drets laborals, reduint els seus 
salaris…

Jo vull que això torni a canviar. 
Jo m’hi comprometo. Tu t’hi com-
promets?

Participació? Transparència? al Masnou 
NO, gràcies!
Una cosa són les paraules i una altra els fets! 
Una bona mostra d’això és el que va succeir 
en el Ple del passat 18 F, on va quedar ben 
palès com interpreta l’alcalde del Masnou les 
partitures de la participació i la transparència 
en l’activitat municipal. 

A la proposta de nou Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), el que podríem considerar 
com la “Constitució del Masnou”, el nostre 
grup va presentar 43 esmenes i TOTES ELLES 

van ser rebutjades per ERC·CiU. I, en opinió 
d’ICV·EUiA, el principal responsable d’aquest 
rebuig ha estat l’alcalde, Sr. Oliveras, que és 
qui ha monopolitzat l’actuació del govern en 
aquest tema des del primer moment. 

L’actitud monolítica d’Oliveras s’ha tra-
duït en un nou ROM que, en relació amb l’an-
terior (que s’havia aprovat per unanimitat): a) 
retalla clarament els drets dels regidors i regi-
dores i de la ciutadania en general; b) rebutja 
les propostes del nostre grup per ampliar les 
possibilitats de participació en les dinàmiques 
del Consistori d’entitats, col·lectius i ciutadania 
i, c) retalla la transparència municipal en tot 
allò relacionat amb l’activitat de l’Ajuntament.

Només ICV·EUiA i C’s vàrem criticar ro-
tundament aquesta actuació, mentre que el 
PSC i una regidora de la CUP van votar a favor 
de l’aprovació. 

També en el mateix Ple, ERC·CiU van 

votar en contra d’una moció d’ICV·EUiA que 
proposava un seguit d’accions per millorar la 
transparència, l’accés a la informació i el bon 
govern municipal. 

Per a ICV·EUiA és incomprensible que 
ERC·CiU es neguin a demanar al Govern de la 
Generalitat que, en els pressupostos de 2016, 
hi hagi diners suficients per complir la llei de 
transparència que el Parlament va aprovar fa 
més d’un any.

Tampoc s’entén que ERC·CiU, a diferèn-
cia del que han fet molts altres municipis de 
Catalunya, es neguin a crear una Comissió de 
Transparència. Potser és perquè els fan por les 
conseqüències de l’aplicació de la transparèn-
cia a la seva gestió municipal?

Menys encara entenem la seva negativa 
a presentar a l’aprovació del Ple una proposta 
de Pla Estratègic i a publicar-ne tant el pla com 
la seva avaluació, així com a crear el Registre 

de Grups d’Interès i el codi de conducta as-
sociat. 

I, com a darrera mostra d’incoherència, 
per a ICV·EUiA també és incomprensible que 
ERC·CiU es neguin a elaborar un Codi de bon 
govern local. Un Codi que fixi unes pautes 
de comportament dels càrrecs electes del 
Masnou, que marqui una ètica pública que 
impedeixi la mala gestió i l’opacitat, que sigui 
intolerant amb la corrupció i que generalitzi 
les bones pràctiques.

I, de la negativa d’ERC·CiU a aprovar les 
nostres propostes, el que resulta més curiós 
és que el seu argument per justificar el vot 
contrari és: “ja ho estem fent”.

Digueu·nos mal pensats però, per a ICV·
EUiA, el que sembla és que, darrere el seu re-
buig, el que s’amaga és que, en realitat, ERC-
CiU NO HO ESTAN FENT i, a més, NO VOLEN 
QUE SE SÀPIGA!

Millora en recorreguts saludables
El foment de l’esport és una inversió en la 
salut de tots. Salut en què cal educar-se i 
cultivar durant tota la vida.

A més a més de l’oferta esportiva 
pública i privada, el Masnou disposa de 
diversos parcs i la platja amb zones habi-
litades per a bàsquet, futbol, ping-pong, 
skate, petanca, que compleixen una excel-
lent funció social.

Això no obstant, hi ha millores a realitzar 
en el que serien els circuits saludables, 
aptes per a totes les edats i que pràctica-
ment queden reduïts al passeig Marítim 
Masnou-Premià. És necessari invertir en 
major quantitat d’elements esportius, 
com en la creació de nous circuits. Vall-
mora és l’oportunitat per instal·lar-ne un 
de nou. I la millora als parcs que contenen 
aparells d’exercici, necessària.

Residències de tercera edat: veïns, 
turistes o residents?
Al Ple passat preguntava de quina ma-
nera es considerava des de l’Ajuntament 
les moltes persones que viuen a les resi-
dències de tercera edat del municipi. Són 
veïns? Són visitants circumstancials? Són 

residents? Quina consideració tenen?
Hi haurà casuístiques de tot tipus. 

D’una altra banda, no existeix cap política 
destinada a l’atenció d’aquest important 
col·lectiu de persones i veïns (empadrona-
des o no al Masnou) amb unes necessitats 
molt específiques. I, si bé des dels centres 
els presten les atencions pròpies de les 
residències, des de l’Ajuntament es pot 
anar més enllà: de fet, seria allò desitjable.

I potser un dels principals problemes 
que es troben es deuen a la difícil mobi-
litat que genera l’orografia del Masnou, 
que els confina en molts casos –tot i que 
gaudint de bona salut– al passeig pels 
voltants del mateix centre.

Una solució senzilla seria posar un 
petit servei de transport puntual que els 

faciliti la mobilitat, el saludable passeig i 
la vida social al Masnou.

Nou ROM. De l’1 al 10: 5
I què és això? Els ho explico: el reglament 
que regula l’ordre dels plens, les inter-
vencions, temps, etc. Si bé s’hi ha afegit 
millores respecte a l’anterior, com ara l’ús 
de la paraula al públic al començament 
de la sessió (abans era al final, la qual cosa 
es feia tediosa), repeteix alguns dels seus 
errors, com la discriminació de facto del 
castellà i la permeabilitat en la presen-
tació de mocions per part dels grups, 
que poden reduir-se –amb l’abús de 
majories– a missatges diferents dels que 
el ponent va voler traslladar. Tocarà con-
siderar-lo de nou, segons com s’apliqui.

Monika 
González 
Regidora del 
Grup Municipal 
del PSC-CP

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

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Jornades per la sobirania energètica
El model energètic que s’ha imposat a la 

nostra societat, contra el qual ens rebel·lem, és 
un dels exemples més cruents del neolibera-
lisme salvatge que causa desigualtats i empo-
breix la població. L’actual oligopoli energètic 
concentra bene�cis milionaris a través de 
l’abús sobre els i les consumidores i deixa 
excloses les més vulnerables, víctimes de la 

pobresa energètica. Per això reivindiquem 
també l’energia com un àmbit més en el qual 
recuperar les sobiranies que ens han pres. 
Com fer-ho? Lluitant contra l’oligopoli de les 
grans empreses, proposant alternatives 
basades en l’ús de les energies renovables 
produïdes arreu del territori, i qüestionant el 
model energètic en tota la seva magnitud.

Per això, els 3 primers caps de setmana de 
març organitzem les Jornades per la Sobirania 
Energètica, amb la presència de col·labo-
radores de SOM Energia, l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica, Enginyers Sense Fronteres 
i la Xarxa per la Sobirania Energètica. 

Us hi esperem! 

Grup Municipal 
de la CUP-PA
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  Dimarts 8
18 h	/	Biblioteca	Joan	Coromines

Vull vendre per internet, 
però, per on començo? 
Pautes per començar en 
el món de l’e-commerce

 
Taller	de	consolidació	i	creixement	
d’empreses.	Durada:	dues	sessions	
els	dies	8	i	10	de	març.	Més	infor-
mació	i	inscripcions:	
www.casadelmarques.cat
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

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

ca n’Humet et forma: aula 
d’estudi dinamitzada

 
Us	ajudaran	a	estudiar	i	fer	els	tre-
balls	de	classe.	Activitat	dirigida	a	
adolescents	d’entre	12	i	18	anys.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

19 h	/	Els	Vienesos	

Habilitat mental per 
a l’aprenentatge

 
Com	evitar	el	fracàs	escolar	i	l’aban-
dó	prematur	dels	estudis.
Preu:	3	€.
Ho	organitza:	Entitat	Habilitat	mental

  Dimecres 9
10 h	/	Espai	El	Casinet

dones-emoció: taller 
d’intel·ligència 
emocional per a dones

 
Dies:	9,16	i	30	de	març;	6,15,	22	i	29	
d’abril;	6,13	i	20	de	maig
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou	i	
Fundació	Agi

  Dijous 10
10 h	/	El	Casinet

Xerrada i taller/debat: 
“riu-te’n de l’autoestima 
baixa. risoteràpia 
i autoestima. combinació 
per ser feliç”

 
Atès	que	es	farà	una	dinàmica,	
els	assistents	hauran	de	portar	
mitjons.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou	i	
Fundació	AGI

19 h	/	Escolàpies	del	Masnou

conferència: “Gestió 
d’emocions i sentiments 
a l’adolescència”

 
Xerrada	adreçada	a	famílies	
d’adolescents	amb	l’objectiu	de	
reflexionar	sobre	com	cal	actuar	i	
comunicar-se	amb	els	fills	i	filles	
en	la	gestió	de	les	emocions	i	sen-
timents	propis	de	l’adolescència,	
amb	èmfasi	en	la	prevenció	de	
conductes	de	risc	relacionades	
amb	l’alimentació,	autolesives,	etc.
Ho	organitza:	AMPA	Escolàpies	del	Masnou

  Divendres 11
17 h	/	Biblioteca	Joan	Coromines

Cesc i la bruixa Fil·loxera
 

Hora	del	conte	especial	Bibliote-
ques	amb	DO.	A	càrrec	de	la	Sandra	
Rossi.	A	partir	de	4	anys.
Ho	organitza:	Biblioteca	Joan	Coromines

De 17.30 a 19 h		/	Ca	n’Humet	
(Espai	de	trobada)	

diverajtem: Taller- fes un 
regal per al dia del pare!

 
Preu:	5	euros	(activitat	+	berenar)
Es	realitzaran	activitats	per	poder	
compartir	una	bona	estona	amb	
els	teus	fills.	Gaudint	sempre	d’un	
berenar	autèntic.
Ho	organitza:	AJTEM

18 h	/	Ca	n’Humet	(Espai	de	trobada)	

Taller de camisseting
 

Adreçat	a	adolescents	i	joves.	
S’aprendrà	a	customitzar	una	samar-
reta	amb	diferents	elements	i	materi-
als	de	costura.	Cal	inscripció	prèvia.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

19 h	/	Biblioteca	Joan	Coromines

converses amb experts 
en vi + tast de vins

 
Activitat	emmarcada	dins	el	
projecte	Biblioteques	amb	DO.	
Francesc	Ferré,	del	Celler	Frisach	
(Corbera	d’Ebre,	Terra	Alta),	i	Gem-
ma	Ferran,	del	Celler	del	Mar	(el	
Masnou),	tindran	una	conversa	al	
voltant	del	món	i	la	cultura	del	vi.	
Hi	haurà	una	degustació	de	vins	
DO	Alella.	Places	limitades.	Més	
informació	a	b.masnou.jc@diba.cat.
Ho	organitza:	Biblioteca	Joan	Coromines

  Dissabte 12
De 9 a 14 h	/	carrer	d’Almeria

fira fora estocs
 

Degustacions,	tallers	infantils,	actu-
acions	de	ball,	sorteigs	i	molt	més.
Ho	organitza:	Federació	de	Comerç,	
Indústria	i	Turisme	del	Masnou	amb	la	col-
laboració	de	l’Ajuntament	del	Masnou	i	la	
Diputació	de	Barcelona

16 h	/	Ca	n’Humet	

experimentem jugant
 

Activitat	familiar	on	mitjançant	
diferents	proves	realitzarem	experi-
ments	científic.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

18 h	/	Espai	Escènic	Ca	n’Humet	

La mongetera màgica
cia. festuc Teatre

 
Preu:	3	€	(venda	d’entrades	antici-
pades	a	www.quedat.cat o	a	taquilla	
una	hora	abans	de	l’espectacle).	
Espectacle	adaptat	per	a	persones	
sordes.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

19.15 h	/	Sala	d’Exposicions	de	
Grupdart.cat	(c.	d’À.	Guimerà,	15)

exposició de Pintures
 

Amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona

Exposició	de	36	obres	amb	un	únic	
lema:	La	Dona.	La	mostra	es	podrà	
veure	fins	al	29	de	març.	
Ho	organitza:	Grupdart.cat-	Dones	d’Avui	
el	Masnou

21.30 h	/	Teatre	Victòria

sortida al teatre: Fang i 
setge, el musical del 1714

 
Preu:	l’entrada	tindrà	un	preu	de	28	
euros	si	s’hi	apunten	10	persones,	
o	de	26,5	euros	si	s’arriba	a	més	de	
20.	Els	nens	tenen	un	preu	especial	
més	baix.	Reserves:	abans	del	7	
de	març	a	l’adreça:	ajtem.teatre@
gmail.com.
Ho	organitza:	AJTEM

  Diumenge 13
9 h	/	sortida	des	de	la	pl.	Marcel-
lina	de	Monteys	del	Masnou

Xiii Passejada matinal 
pel nostre entorn

 
“La	roca	foradada	de	Vallromanes”
Sortida	amb	cotxes	particulars	cap	
a	Vallromanes.	Per	a	més	informa-
ció	podeu	contactar	amb:	Francesc	
Montañá	al	telèfon	629	098	764.
La	caminada	es	preveu	fàcil	i	amb	
una	durada	de	3	h.
Ho	organitza:	Amics	i	Antics	Escoltes	del	
Masnou

9.30 h	/	Can	Malet

lliga catalana d’escacs 
2016

 
Partit	de	2a	divisió:	el	Masnou	-	
Tordera.
Ho	organitza:	Federació	Catalana	d’Escacs

11 h	/	Platja	d’Ocata

Visita a la mina d’aigua 
del masnou

 
Cal	inscripció	prèvia,	que	podeu	fer	
a	www.elmasnou.cat.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

17 h	/	Ca	n’Humet	

concert: La dona 
i la música

 
En commemoració del 8 de 
març, Dia Internacional de la 
Dona Treballadora
L’actuació	constarà	de	dues	parts.	La	
primera	a	càrrec	de	la	Jove	Orquestra	
del	Masnou	que	interpretarà	peces,	
algunes	inèdites,	de	dones	catalanes	
compositores	del	modernisme.	La	
segona	part	anirà	a	càrrec	d’Ester	
Lecha,	una	pianista	masnovina	actu-
alment	resident	a	Finlàndia.			
Ho	organitza:	Capitanes	del	Masnou

  Dilluns 14
12 h	/	Centre	d’Empreses	Casa	
del	Marquès

Jornada franquícies
 

A	càrrec	de	Jordi	Bacaria,	consultor	
expert	en	franquícies	i	creador	de	
la	pàgina	web	franquicies.cat.
Es	realitzarà	la	presentació	de	les	
franquícies:	BEEP	i	La	Fábrica	del	
Cartucho.	
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou	i	
J3B3	Economics

19 h	/	Els	Vienesos	

aprendre a practicar la 
tècnica del tapping

 
Vibrar	en	amor	i	agraïment	canvia	
la	teva	energia.
Ho	organitza:	Alquimia	creativa	-	Victoria	
Gayete

19 h	/	Ca	n’Humet	

club de lectura: El diari 
del Grec

 
Vine	a	parlar	sobre	els	llibres	del	
Grec,	sobre	els	dubtes	que	l’envol-
ten	i	que	et	puguin	afectar	a	tu.	
Ho	organitza:	AJTEM

20 h	/	Casinet

comissió de festes
 

Preparació	Festa	Major	2016.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

  Dimarts 15
9.30 h	/	Torrent	Can	Gaio

deixalleria mòbil
 

Fins	al	20	de	març
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

18.30 h	/	Sala	Joan	Comellas

conferència: “Violència 
masclista”, a càrrec 
de lidia falcó

 
Seguida	d’un	col·loqui	obert	a	la	
participació	del	públic	assistent.	
Acte	per	a	socis.
Ho	organitza:	Aula	d’Extensió	Universitària	
del	Masnou

15.30 h	/	Biblioteca	Joan	Coromines 
“escaleta de versos: 
exposició sobre la vida i 
obra de Joana raspall”  

Amb	motiu	del	centenari	del	naixe-
ment	de	Joana	Raspall.	La	mostra	
es	podrà	veure	fins	al	9	d’abril.
Ho	organitza:	Biblioteca	Joan	Coromines
	
16 h	/	Sala	d’actes	municipal	
(Edifici	Centre) 
i Jornades d’ocupació 

del masnou, alella i Teià  
S’han	dissenyat	diverses	activitats	
emmarcades	dins	de	les	I	Jornades	
d’Ocupació	que	tindran	lloc	els	dies	
16,	17	i	18	de	març.	Consulteu	el	
programa	a	www.elmasnou.cat.
Ho	organitza:	Ajuntaments	del	Masnou,	
Alella	i	Teià
	
19 h	/	Biblioteca	Joan	Coromines 

Tertúlia literària: El lladre 
de pastissets, d’andrea 
camilleri  

A	càrrec	de	M.	Carme	Roca.	Exem-
plars	disponibles	a	la	biblioteca.
Ho	organitza:	Biblioteca	Joan	Coromines

  Dijous 17
17.30 h	/	Ca	n’Humet	(Espai	de	
trobada)	

infoocupa’t: eines, canals 
i recursos per a la recerca 
de feina

 
Activitat	adreça	a	joves.	Cal	inscrip-
ció	prèvia.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

18.30 h /	Sala	Joan	Comellas	
(Edifici	Centre)

conferència: “la situació 
de la dona d’avui”

 
A	càrrec	de	Magda	Oranich
Seguida	d’un	col·loqui	obert	a	la	
participació	del	públic	assistent.	
Ho	organitza:	Aula	d’Extensió	Universitària	
del	Masnou	i	Ajuntament	del	Masnou	

  Divendres 18
17.30 h	/	Ca	n’Humet	(Espai	de	
trobada)	

diverajtem: cuina - fes 
una mona de Pasqua!

 
Preu:	5	euros	(activitat	+	berenar)
Es	realitzaran	activitats	per	poder	
compartir	una	bona	estona	amb	
els	teus	fills.	Gaudint	sempre	d’un	
berenar	autèntic.
Ho	organitza:	AJTEM

20 h	/	Can	Malet,	segona	planta

Una tarda per compartir 
amb Òmnium

 
Celebració	del	segon	aniversari	
de	la	secció	local	d’Òmnium.	Acte	
obert	a	tothom.
Ho	organitza:	Òmnium	Cultural	amb	la	
col·laboració	del	Cor	Scandicus

  Dissabte 19
11 h	/	Cementiri	del	Masnou	
(avinguda	de	Joan	XXIII,	100)

Visita al cementiri 
del masnou: Un museu 
a l’aire lliure

 
Cal	inscripció	prèvia:	Oficina	
de	Turisme	-	Casa	de	Cultura	
(935571834,	casa.cultura@elmas-
nou.cat).	Museu	Municipal	de	
Nàutica	del	Masnou	(935571830,	
museu.nautica@elmasnou.cat).
Ho	organitza:	Museu	Municipal	de	Nàutica	
del	Masnou

11 h /	Biblioteca	Joan	Coromines

l’Hora del conte: El ratolí 
Valentí descobreix el vi, 
a càrrec de la companyia 
Patawa

 
Un	conte	amb	titelles	i	música	per	
explicar	l’origen	del	vi	als	més	pe-
tits.	Per	infants	de	5	a	10	anys.
Ho	organitza:	Biblioteca	Joan	Coromines

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

Taller de manga
 

Adreçat	a	adolescents	i	joves.	
Cal	inscripció	prèvia.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

20 h	/	Espai	Escènic	Ca	n’Humet	

One-hit wonders, 
cia. sol Picó

 

AGENDA.  Del 8 de març fins al 21 d’abril

  Dimecres 16
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Preu:	10	€	(venda	d’entrades	antici-
pades	a	www.quedat.cat o	a	taqui-
lla	una	hora	abans	de	l’espectacle).
Amb	motiu	de	la	celebració	del	20è	
aniversari	de	la	companyia.	Acom-
panyada	per	Joan	Manrique,	actor,	
faquir	i	maquinista,	l’espectacle	
emfatitza	el	contacte	directe	amb	
el	públic.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

  Diumenge 20
De 12 a 14 h /	Plaça	d’Ocata

swing a ocata: ballada 
de lindy Hop

 
Ho	organitza:	Associació	Ple	de	Swing

18 h /	Ca	n’Humet	

Trobada de cors de gospel
 

Preu:	donatiu	5	€.
Es	fusionen	el	Cor	de	Gospel	de	
l’Escola	de	Música	Emma	Calvo	
amb	la	col·laboració	del	Cor	de	
Gospel	Parròquia	de	Sant	Pere,	el	
Cor	de	Miscrosons	Gospel	Choir	i	
Cor	Cocoa	Gospel	SPT.	
Ho	organitza:	Esquima

  Dilluns 21
De 6 a 20.30 h	/	Pistes	de	La	
Masella

esquiada Jove
 

Per	a	joves	de	14	a	17	anys.	Preu:	59	
€.	Inscripcions	del	3	a	l’11	de	març	
al	Pij	Ca	n’Humet.	Places	limitades,	
mínim	30	i	màxim	50	joves.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

19 h	/	Ca	n’Humet	

club de lectura per 
a adults: dan Brown

 
Ciència	i	religió,	el	gran	debat.	
Grans	misteris	de	la	història.
Ho	organitza:	AJTEM

  Dimarts 22
11 h	/	Sala	Polivalent	La	Barqueta

decora el teu ou de pasqua
 

Participar-hi	cal	inscripció	prèvia	
a infancia@elmasnou.cat.	Activitat	
adreçada	a	infants	a	partir	dels	
4	anys.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

11 h /	Ca	n’Humet

Taller: croquetes de Teatre
 

El	menú,	consta	d’un	únic	plat	prin-
cipal	elaborat	a	partir	de	cinema	de	
primera	qualitat.	El	taller	va	dirigit	a	
adolescents	de	12	a	17	anys.	Places	
limitades.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

18.30 h	/	Sala	Joan	Comellas

conferència: més enllà 
dels secrets del Vaticà: 
reformes del Papa 
francesc, a càrrec 
de Vicenç lozano

 
Seguida	d’un	col·loqui	obert	a	la	
participació	del	públic	assistent.	

Acte	per	a	socis.
Ho	organitza:	Aula	d’Extensió	Universitària	
del	Masnou

19 h /	Els	Vienesos	

Habilitat mental per a 
l’aprenentatge

 
Com	evitar	el	fracàs	escolar	i	l’aban-
dó	prematur	dels	estudis.	Preu:	3	€
Ho	organitza:	Entitat	Habilitat	Mental

  Dijous 24
11 h	/	Ca	n’Humet	

construïm en família
 

Els	infants	conjuntament	amb	les	
seves	famílies	podran	construir	
diferents	estructures	(cabanes,	cas-
tells,	vaixells...).	Activitat	adreçada	a	
infants	a	partir	dels	2	anys.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

  Diumenge 27
11 h /	Parròquia	de	Sant	Pere

itinerari “el masnou. 
Terra de mar”

 
Cal	inscripció	prèvia	que	podeu	fer	
a	www.elmasnou.cat
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

19 h	/	Gent	del	Masnou

diumenge amb lletres - 
7a temporada

 
Vetllada	artística,	amb	poesia,	mo-
nòlegs	còmics,	música,	cant,	frag-
ments	teatrals,	dansa,	contes...
Ho	organitza:	RAUXA	Arts	Escèniques

 ABRIL

  Dissabte 2
10 h /	Edifici	Centre

disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria

 
Inscripció:	femfira@hotmail.com Tel.	
645	04	22	12.
Ho	organitza:	Fem	Fira	El	Masnou

  Diumenge 3
9.30 h	/	Can	Malet

lliga catalana d’escacs 
2016

 
Partit	de	1a	divisió	provincial:	el	
Masnou	B	-	Cirera.
Ho	organitza:	Federació	Catalana	d’Escacs

13 h	/	Carrer	de	Sant	Rafael

festa dels Tres Tombs
 

Tots	els	animals	que	vulguin	parti-
cipar	a	la	festa	s’han	de	concentrar	
al	carrer	Manila,	davant	del	comerç	
Can	Colomé.	Vegeu	el	mapa	del	
recorregut	a:	www.elmasnou.cat/
trestombs2016. Punt	de	trobada	per	
als	cavallistes:	Finca	Les	Agulles
Ho	organitza:	Associació	de	Veïns	del	carrer	
de	Sant	Rafael

  Dimarts 5
De 15.30 a 19.30 h	/	Centre	d’Em-
preses	Casa	del	Marquès	

Treu el màxim partit 
a linkedin! com pots 
optimitzar el teu perfil?

 
Taller	de	consolidació	i	creixement	
d’empreses.
Durada:	dues	sessions	els	dies	5	i	7	
d’abril.	Més	informació	i	inscripci-
ons	a:	www.casadelmarques.cat
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

18.30 h	/	Sala	Joan	Comellas

conferència: “el canvi 
climàtic”

 
A	càrrec	de	Javier	Martín	Vide
Seguida	d’un	col·loqui	obert	a	la	
participació	del	públic	assistent.	
Acte	per	a	socis.
Ho	organitza:	Aula	d’Extensió	Universitària	
del	Masnou

  Dimecres 6
20.15 h	/	Cinema	La	Calàndria

en directe - The royal 
Ballet. Giselle, marius 
Petipa: 2015-2016

 
Preu	directes:	anticipada:	17	€,	
taquilla:	20	€,	abonament	6	títols:	
90	€	i	4	títols	60	€.	La	romàntica	
història	sobre	la	passió	i	les	forces	
sobrenaturals	de	Peter	Wright	del	
clàssic	de	Marius	Petipa.
Ho	organitza:	Cinema	La	Calàndria	i	Royal	
Opera	House

  Dissabte 9
9.30	h	/	ctra.	de	Barcelona	plaça	de	
la	Llibertat

fira d’artesania 
de primavera

 
Tot	fet	a	mà	i	artesà.
Ho	organitza:	ADAC

12.30	h	/	Casa	de	Cultura

exposició: Josep 
aragonés: “la mar”

 
Arts	Visuals	Locals.
Es	podrà	veure	fins	al	22	de	maig.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

  Dimarts 12
16 h a 19.30 h	/	Centre	d’Empreses	
Casa	del	Marquès	

les claus per convertir 
una idea en negoci

 
Sessió	d’acompanyament	per	a	
persones	emprenedores.
Durada:	dues	sessions	els	dies	12	i	
14	d’abril.	Més	informació	i	inscrip-
cions	a:	www.casadelmarques.cat 
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

18.30 h	/	Sala	Joan	Comellas

conferència: “Bangla-
desh: el formiguer”, a 
càrrec de Gerard romà

 
Seguida	d’un	col·loqui	obert	a	la	

participació	del	públic	assistent.	
Acte	per	a	socis.
Ho	organitza:	Aula	d’Extensió	Universitària	
del	Masnou

19 h	/	Els	Vienesos	

Habilitat mental per a 
l’aprenentatge

 
Com	evitar	el	fracàs	escolar	i	l’aban-
dó	prematur	dels	estudis
Preu:	3	€
Ho	organitza:	Entitat	Habilitat	Mental

  Divendres 15
De 19 a 20 h	/	Biblioteca	Pública	
Joan	Coromines

conferència: “Patrimoni 
mundial Unesco a la 
Grècia continental”

 
Conferència	audiovisual	a	càrrec	
d’Àngel	Morillas,	historiador	i	espe-
cialista	en	patrimoni	UNESCO
Ho	organitza:	UNESCO	El	Masnou

  Diumenge 17
9 h	/	Plaça	de	Ramón	y	Cajal

Xi caminada dels 3 pobles
 

Recorregut	d’aproximadament	deu	
quilòmetres.	La	sortida	de	la	cami-
nada	serà	a	les	9	h	des	d’Alella	i	el	
Masnou,	i	a	les	9.30	h	des	de	Teià,	i	
finalitzarà	pels	volts	de	les	13	h	al	
CAT	Cella	Vinaria.	Les	inscripcions	
són	limitades.
Ho	organitza:	Ajuntament	el	Masnou,	Teià	
i	Alella

De 12 a 14 h	/	Plaça	d’Ocata

swing a ocata
 

Ballada	de	Lindy	Hop
Ho	organitza:	Associació	Ple	de	Swing

18 h /	Espai	Escènic	Ca	n’Humet	

Teatre familiar: Terra de 
dracs. cia. Pep lópez

 
Preu:	3	€	(venda	d’entrades	antici-
pades	a	www.quedat.cat	o	a	taqui-
lla	una	hora	abans	de	l’espectacle).
Espectacle	ple	d’humor,	cançons	
i	contes	curts	on	s’uneixen	els	
contes	tradicionals	i	d’autor	sobre	
dracs	i	éssers	mítics	de	diferents	
indrets	del	planeta.
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

  Dilluns 18
20 h /	Casinet

comissió de festes: pre-
paració festa major 2016

 
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

  Dimarts 19
De 15.30 a 19.30 h	/	Centre	d’Em-
preses	Casa	del	Marquès	

Google adwords express: 
Publicitat a la xarxa per 
a negocis de proximitat

 
Sessió	d’acompanyament	per	a	
persones	emprenedores

Més	informació	a: 
www.casadelmarques.cat 
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou

18.30 h	/	Sala	Joan	Comellas	

conferència: “els inicis 
de l’electricitat (s.XVii i 
XViii)”, a càrrec de lluís 
martínez Barrios

 
Seguida	d’un	col·loqui	obert	a	la	
participació	del	públic	assistent.	
Acte	per	a	socis.
Ho	organitza:	Aula	d’Extensió	Universitària	
del	Masnou

  Dijous 21
De 15.30 a 19.30 h	/	Centre	
d’Empreses	Casa	del	Marquès	

sessió informativa: 
coneix el que pots i no 
pots deduir en els teus 
impostos per no tenir 
sancions d’Hisenda

 
Més	informació	i	inscripcions	a:	
www.casadelmarques.cat 
Ho	organitza:	Ajuntament	del	Masnou	

altres informacions

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

activitats continuades de 
l’entitat afibromare
L’entitat	organitza	sessions	
d’estiraments,	els	dilluns;	txi-
kung	o	meditació,	els	dimarts,	
i	psicomotricitat,	els	dimecres.	
Totes	les	sessions	s’inicien	a	les	
17.30	h	i	es	duen	a	terme	a	Els	
Vienesos.

activitats continuades de 
l’entitat luz del alba
L’entitat	organitza	sessions	
de	taitxí	(txikung),	artesania,	
costura	pràctica	i	criança	dolça	
a	l’espai	social	que	hi	ha	al	parc	
esportiu	de	Pau	Casals.	Totes	
són	gratuïtes	però	l’aforament	
és	limitat.	Per	a	més	informació	
i	inscripcions	podeu	trucar	al	
telèfon	600	800	148.

sortida a andalusia del casal 
de Gent Gran can malet 
Sortida	de	sis	dies	a	Andalusia	
en	tren	AVE	per	al	dimecres	18	
de	maig	a	les	5.45	h.	Es	visitarà:	
Còrdoba,	Sanlúcar	de	Barrame-
da,	Jerez	de	la	Frontera,	El	Puer-
to	de	Santamaría,	Sevilla,	Graza-
lema	i	Arcos	de	la	Frontera	(Los	
pueblos	blancos).	Informació	i	
reserves:	Casal	(ptge.	de	Marià	
Rossell,	2.	Tel.	93	555	47	26).

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



Tots els tractaments 
i les últimes tecnologies

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

Odontologia
· Ortodòncia
· Odontologia conservadora
· Endodòncia
· Periodòncia
· Estètica dental
· Pròtesis dentals
· Implants dentals

· Odontopediatria
· TAC dental

(Finançament a 12 mesos
sense interessos)

Fisioteràpia
· Gimnàstica hipopressiva
· Fisioteràpia esportiva

· Reeducació del sòl pèlvic
· Preparació pre i postpart

· Incontinència urinària
· Pilates

Celebra
amb nosaltres

el segon 
aniversari


