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Totes les novetats a la nostra botiga. Gran exposició de 
ceràmica, pedra natural, parquet, sanitaris, cuines, aixetes, 
mampares i electrodomèstics

Tota mena de materials i maquinària per a la construcció, 
decoració, reforma o bricolatge.  Dissabte m atí obert fins a les 12.

Magatzem de material 
per a la contrucció
Joan XXIII, Camí d’Alella 
(sobre l’autopista)

93 555 81 56 el Masnou

Magatzem i oficines a  Alella
Riera Principal, 48-50

93 555 97 53  Alella

Exposició de material 
de decoració
Escultor Llimona, 9

93 540 37 69 Alella

materials per a la decoració
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VENDA DE PETARDS
COETS, FONTS, BATERIES, BENGALES

A LES VOSTRES REVETLLES MANIPULEU ELS PETARDS AMB SEGURETAT SEGUINT LES INSTRUCCIONS 
D’ÚS  I RESPECTANT ELS ALTRES I ES CONVERTIRAN EN FESTES D’ALEGRIA  I BON ROTLLO.

LA MILLOR SELECCIÓ 
AL MILLOR PREU EN TEMPS DE CRISI!

SOM PROFESSIONALS
No esperi a l’últim moment per fer les seves compres; tenim obert

a partir del dia 17 de juny en els llocs habituals: 
JOAN XXIII (davant del cementiri) 

AMADEU I, carretera d’Alella, (enfront de la pizzeria)
MIGJORN (al costat de l’Eroski, paral·lel a la N-II)

Aparcament fàcil

C /  l a  G a r r o t x a ,  4  ( p a s s a t g e )   9 3  5 4 0  1 3  2 9  e l  M a s n o u

PER  JUBILACIÓ
Liquidació d’estiu de gèneres de cotó

Tot el juny i juliol
A l’agost farem vacances

Pel setembre liquidació de llanes

Horari: Dilluns i dijous de 10 a 1 i de 5 a 8.  Dimecres de 10 a 1. Divendres de 5 a 8. Dimarts i dissabte tancat
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Ja hem deixat enrere el 22-M i tota la litúrgia de la campanya electoral: cartells, pas-
quins, presentació dels candidats i respectius programes, actes festius, bustiada
amb sobres i paperetes a punt de solfa, DVD’s i tot el que acompanya el ritual de
la convocatòria d’unes eleccions, en aquest cas, les municipals.
Com de costum, per a uns tocava recordar a la clientela la feina feta durant el darrer
mandat de quatre anys al front del govern i ressaltar-ne el que, segons el seu cri-
teri, han estat encerts i millores substancials per a la població; per als altres, els
oponents, calia destacar tot allò que ha quedat a l’aigüera o que, segons la seva
visió, s’ha espifiat o fet malament. Uns i altres completaven la campanya amb les
propostes de futur i l’enfocament de la propera legislatura emmarcada en una situa-
ció de precarietat econòmica més que coneguda per tothom.
Completat aquest recorregut previ tan necessari com inevitable, només restava el
pronunciament del poble a les urnes, veritable jutge que avalua quin és el grau de
satisfacció assolit en la tasca de govern dels últims quatre anys i mesura el gruix i
credibilitat dels programes per a la nova etapa. 
El veredicte emès per un total de 9.337 electors (54,19% del cens), encara que ja
és a bastament conegut per la población, va ser aquest:
CiU (P. Parés) 8 regidors i 2.829 vots, PSC-PM (M. Neira) 4 regidors i 1.699 vots,
ICV-EUiA (M. Fàbregas) 3 regidors i 1.197 vots, ERC-Acord pel Masnou (J.
Oliveras) 3 regidors i 1.127 vots, PP (C. Martínez) 2 regidors i 953 vots, GIM (F.
Avilés)1 regidor i 537 vots i SI (J. M. Martínez) cap regidor i 139 vots.
Com a dades també prou significatives cal esmentar que el vot en blanc va recollir
574 paperetes (6,34% del cens) i el vot nul, un total de 282 (3,02% del cens). Cal
prendre’n nota.
Aquesta és la fotografia d’uns comicis locals que s’han realitzat amb tota normali-
tat democràtica i que reflecteixen un canvi substancial en les preferències de
l’electorat masnoví envers les anteriors eleccions del 2007, destacant l’ascens
important de la candidatura encapçalada per Pere Parés (CiU), guanyadora con-
tundent, i la forta davallada del PSC, que presentava com a alcaldable Marta Neira.
Pel que fa a ERC, ICV i PP s’han mantingut respecte als resultats del 2007 i ha
entrat al consistori el GIM, grup independent, amb un regidor.
Atès que cap partit no ha assolit la majoria absoluta, la rumorología popular apun-
ta a diferents pactes de CiU, cap a dreta o esquerra, però tot són especulacions
gratuïtes amb poc fonament. El cert és que, en el moment de tancar l’edició
d’aquest Butlletí, encara no hi havia res al sac i ben lligat i no seria cap sorpresa
que CiU decidís governar en minoría i negociar pactes puntuals amb uns o altres,
segons el cas, solució fatigosa però tal vegada més eficaç i respectuosa amb la
intenció dels votants que no pas els “matrimonis” de conveniència, condemnats,
tard o d’hora,  a acabar com el rosari de l’aurora. De mostres, en tenim.
Bé, sigui quin sigui el desllorigador final, felicitem tots els candidats i molt especial-
ment Pere Parés per la seva clara victòria. Ara toca anar per feina i és el moment
d’exercir la tasca de govern i d’oposició amb molt de seny, austeritat i estima pel
Masnou. Som-hi, doncs.

El President

GENT
DEL MASNOU

Editorial ARA TOCA ANAR PER FEINA

ATENCIÓ SOCIS:
Durant l’actual mes

de juny es posaran al
cobrament les quotes
de soci de l’any 2011.

La Junta Directiva
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Concert de Festa Major

Coral Xabec
Diumenge dia 3 de juny 

a les 8 del vespre al 
col·lègi Ocata

Molt  bona
Festa Major 
i feliç estiu
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Juny 2011
Dies en què les farmàcies del  Masnou estan de guàrdia 
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Els serveis de guàrdia són de 9 del matí a 9 del matí 
El dissabte a la tarda està oberta només la farmàcia de guàrdia

AYMAR (Maricel)

DOMINGUEZ
FÀBREGAS 
OCATA
RIERA 
VIAYNA (M.J.Cardona) 

Almeria, 14

Enamorats 2, (Enfront Estació del Masnou)

Navarra, 68

St. Domènec, 1

J.Llimona, 22  (Enfront C.Nàutic)

Prat de la Riba, 23

93 555 03 81

93 555 59 36

93 555 19 79

93 555 33 08

93 555 08 55

93 555 04 03
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Sant Pere
festa local

2a. Pàsqua
Festiu a tot
Catalunya
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FUNERAL LLASTIMÓS
El passat dia 27 vam haver
de passar pel mal tràngol
de perdre al nostre pare.
Com en tots aquests casos,
ha estat un cop molt dur,
que amb el suport de fami-
liars i amics es va superant
dia a dia.
Com és habitual, per donar
sepultura a qui ha marxat
són necessaris uns tràmits i
el comiat que es fa abans
de donar sepultura és espe-
cialment delicat.
I el que hauria d’haver estat

un comiat normal es va
convertir en un malson.
Mossèn Esteve, de l’esglé-
sia de Sant Pere, en lloc de
pronunciar un comiat ens
va deixar anar un sermó
sobre la pederàstia, el
sexe, el futbol i la tv, que,
segons ell, ens té a tots
enganyats. I de propina,
encara que li vam demanar
que res de música, es va
posar a cantar tant a
l’entrada com a la sortida
del fèretre. I, a més a més,
quan va començar les lec-

tures, semblaven llegides
per un escolar de primària.
Va ser una situació tan des-
agradable que alguns
assistents van marxar de la
capella.
Mossèn Esteve, vostè ha
deixat la imatge que po-
díem tenir de l’església del
nostre poble a l’alçada del
terra. Ha demostrat tenir
una sensibilitat nul·la en-
vers els familiars en un
enterrament, deixant-nos
anar un sermó que no venia
al cas en un moment tan
colpidor. En lloc de dir unes
paraules amables de co-
miat ens va deixar anar un
sermó que ningú no volia
escoltar. 
No volem, però, acabar
aquest escrit sense agrair
de tot cor a tots els amics
que ens van acompanyar
en tan dolorós moment, així

com el correctíssim tracte
per part del personal del
cementiri del Masnou. A
tots i cadascun d’ells, els
volem fer arribar el nostre
agraïment.
Atentament

Jordi i Mireia Manrique i
Corominas

-----------------------------------------

ELECCIONS MUNICIPALS
És una falta d’atenció cap
als votants que l’Ajunta-
ment no pengés els resul-
tats de les eleccions a la
porta de l’edifici. Molts vila-
tans que no tenen accés a
Internet ni compren el diari
haurien agraït que se’ls pro-
porcionés una informació
tan valuosa. Coses com
aquesta causen indignació
ja que demostren que no
se’ns té per res.
Montserrat Valldeperas Roig
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Les cartes de la Bústia Oberta cal que portin: nom, cognoms, adreça, núm. del
DNI i signatura de l’autor i es publicaran amb el nom i cognoms de l’autor o ini-
cials. En cap cas no es publicaran cartes amb pseudònim. L'extensió no exce-
dirà de 1.500 caràcters, espais inclosos; en cas contrari, la Redacció podrà
abreujar-les o rebutjar-ne la publicació. Gent del Masnou no es fa responsable
del contingut de les cartes. Seleccionarà les que siguin d'interès general i no man-
tindrà correspondència amb els seus autors.

Concert de Festa Major 
Coral Xabec

Diumenge 3 de juliol a les 8 del vespre al col·legi Ocata
Cançons populars d’aquí i del món, havaneres...

Direcció: MONTSERRAT LLAGOSTERA       
Piano: BÀRBARA LLACAY

Hi col·labora: 
Ajuntament del Masnou

Del 19 al 23 de juliol



Per a les vostres revetlles,
les coques de

pastisseria 

Prat de la Riba, 4 ·  93 555 04 60
El Masnou

Pastisseria Degustació Granja

PASTISSERIA  ·  CONFITERIA

Itàlia, 31 · Tel. 93 555 35 64 · El Masnou

Pere Grau, 59 
93 555 06 61  el Masnou

Pastisseria

Antiga Casa Pagès fundada el 1927

Mestres Villà 87-89 · Tel. 93 555 20 89 · El Masnou

Forn de pa i Pastisseria

Per a les vostres revetlles,
les coques de

pastisseria 
de les 

pastisseries 
del Masnou

MMACE02
(Millor Mestre Artesà
Xocolater d’Espanya 02)

Medalla de bronze
MMAPE03
(Millor Mestre Artesà
Pastisser d’Espanya 03)

Mestre Pastisser

antiga Pastisseria Font

93 555 34 75
Navarra, 100 · El Masnou
pastisseria@davidpastisser.com
www.davidpastisser.com



El cim de Tijuca es troba dins del parc
municipal de la Floresta da Tijuca, un
bosc tropical dins la ciutat de Rio de
Janeiro.
L’extensió municipal de la ciutat on
visc ja fa una colla d’anys és immen-
sa, una ciutat inacabable, on existei-
xen barris grisos, anodins, imperso-
nals. Només l’anomenada Zona Sul
val la pena. I és des d’allí on es poden
contemplar les famoses vistes de Rio,
amb les seves muntanyes verdes, de
vegetació espessa i que sembla impe-
netrable.
Aquest parc municipal –diuen els
carioques– és l’extensió de bosc més
gran que hi ha dins d’una metròpoli de
tot el món. I el punt més alt és o Pico
da Tijuca, una muntanya de 1022
metres. 
Actualment, aquesta àrea verda és
plena de camins, de senders, i és un
espai on els ciutadans poden visitar
cascades, rius, banyar-se i fer una
costellada entre altres activitats. I això
vol dir que els caps de setmana –si no
plou; si cauen quatre gotes el fang ho
empastifa tot– s’omple de famílies dis-
posades a passar un dia agradable
fugint dels sorolls, dels cotxes, del fum
de la gran ciutat.
Dies enrere, amb uns quants amics
vam fer aquest cim. Per arribar a

l’entrada del parc ja es triga quasi una
hora amb cotxe, ja que s’ha d’anar
cap a la Zona Norte i des d’allà agafar
una carretera ben bonica que puja i
travessa el parc. Un cop a l’entrada,
també és possible avançar més esto-
na amb cotxe fins a un aparcament,
que ja era prou ple a les 9 tocades
d’un diumenge.
De l’aparcament surt el caminet,
sinuós, estret, amb moltes giravoltes,
que s’enfila cap amunt sense pausa.
És gairebé una hora de pujada sota
una vegetació que no permet veure
gaire, perquè el sotabosc és espés i
els arbres no deixen passar la llum del
sol. Després d´una bona estona
s’arriba a l’última part, una part on hi
ha una escala treballada a la pedra.
Aquesta escala va ser construïda l’any
1920 per facilitar al rei Albert I de
Bèlgica l’arribada al cim.
Des de 1000 metres d’alçada la vista
és ben bonica, tot i que el dia no és
del tot clar. La ciutat sembla que no
s’hagi d’acabar mai. Edificis que es
perden més enllà d’on abasta la vista,
el verd del parc municipal, les muntan-
yes de Petrópolis al fons, el mar, el
port, el pont que va cap a Niterói, la
Badia de Guanabara, el Maracaná,
l’aeroport… Una vista excepcional des
d’aquesta talaia, que el diumenge al
matí és plena de gent, de famílies, de
xicots, de grups d’amics que surten a
recarregar les piles per començar una
nova setmana.
No obstant, el parc no sempre va ser

així. El que és ara una àrea de verd
intens va ser fins a final del segle XIX
una zona on es treballava la terra, un
cafezal, una plantació de cafè a les
muntanyes de la ciutat que era la capi-
tal de Brasil. Gràcies a l’esforç de
l’emperador Dom Pedro II tota aques-
ta zona va ser replantada amb vegeta-
ció de l’anomenada mata atlántica, el
bosc tropical que cobria bona part de
la costa i de l’interior d’aquest país
continental fins a l’arribada dels portu-
guesos a principi del segle XVI. I,
malauradament, només queda el 7%
de l’extensió original d’aquest bosc
tropical… 
Els éssers humans ho destruïm tot?

Molts ànims, mare.

O Pico da Tijuca
Per Joan Maresma Duran
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JORDI

PRAT DE LA RIBA, 52.  
Tel. 93 540 39 90

SERVEIS 
AL MÓN DE 
L’EDUCACIÓ

Port Esportiu Local 28
93 540 46 56

mariaramosasesora@yahoo.es

- Matrícules
-Canvi de propietat

-Certificats de navegabilitat
-Renovació i tramitació 

de títols nàutics

assessors 
nàutics 
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Pl. de la Llibertat, 14 
93 540 50 07

www.immomasnou.com
visiteu-nos 

PRAT DE LA RIBA, 9  
Tel. 93 555 20 03 - 75 11

REPARACIÓ DE TOTA MENA DE

CALÇAT, BOSSES, MOTXILLES

Pl. de la Llibertat, 3
T. 93 555 43 43

info@immomasnou.com

www.cancolome.com
Av. Kennedy, 12 ·  93 555 97 04

El Masnou
info@cancolome.com

Consulta veterinària

Barcelona, 2 ·  93 555 02 01
El Masnou

R E S T A U R A N T  
P I Z Z E R I A

Mas Vell

PRAT DE LA RIBA, 32  
Tel. 93 555 23 70

Joguines, Regals,Complements
ARTICLES DE PLATJA
Ja tenim l’equip de les
Escolàpies curs 10-11

PRAT DE LA RIBA, 69.  
93 555 17 59

MIL METRES DE PASSEIG I COMERÇ AL CAMÍ RAL
B O N A  F E S TA  M A J O R  2 0 1 1

Prat de la Riba, 98
93 555 78 94

Comandes per telèfon

Frankfurt
Parera

Al migdia menú
Parera, informa-te’n

C A F E T E R I A  G R A N J A
Esmorzars, dinars, sopars
Plats combinats, platets

Paelles, entrepans i torrades

pregunteu pels nostres
menús de grups

Prat de la Riba, 85 el Masnou
93 540 30 91

El dimarts festap
le
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s Tenim el 
llibre per 

a les teves
vacances

NOVA DIRECCIÓ
VENIU-NOS A

CONÈIXER
Barcelona, 40 
93 555 48 13 

el Masnou 
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Correfoc juvenil 
28 de juny a 3/4 de 10 del vespre

Sortida: Can Malett.   Final: Platja-Castell de focs

Correfoc Gran 
1 de juliol a les 10 del vespre

Sortida: Col·legi Ocata, Final: Altell de les Bruixes
1981 · 30anys · 2011

Correfocs 2011



hostaleria, viatges, publicitat, paper
imprès, etc... també promotors de la
construcció, que la facturació en
aquest segment obscur de complici-
tats amb partits polítics i fundacions,
els significava el vuitanta per cent de
la facturació. Només la Telefònica i
empreses privades d’interès públic
poden obviar les conseqüències
d’aquesta llei, per això se’ls en fot el
vuitanta per cent dels seus clients, els
quals sotmeten a un tercer grau, com
el del telèfon 1004, abusant de la seva
hegemonia, la patent de cors que els
permet tenir en monopoli les xarxes
telefòniques, elèctriques, creditores,
etc. i omplir-se’n les butxaques.
Però avui no pretenc bellugar indicis
de corrupció que pertoquen a la justí-
cia d’ofici, només vull referir-me a la
llei 20/80 com a diagnòstic de “la
crisi”, avui per avui incurable. Com
deia al principi, el liberalisme descon-
trolat ha lliurat el PIB de tot l’estat fent
que una minoria d’espavilats se’l
reparteixin impunement.  Que no se
m’exciti l’esquerra ja que el 20/80 no
és innocu a cap ideologia, ja que ni les
millors fórmules del marxisme no l’han
pogut evitar, cal mirar els règims
coneguts del planeta, tard o d’hora, el
vint per cent de les famílies es fan
seva la mamella del vuitanta per cent
del PIB. La diferència només està que
uns ho fan vestint de vint-i-un botó i
els altres de caqui amb medalles i mai
no saben com fer-se el nus de la cor-
bata.
Ja sé que aquesta vegada tocava par-

lar de les municipals, m’haureu
d’excusar, però les foteses del discurs
electoral dels alcaldables ja eren prou
per percebre el seu grau d’incom-
petència obviant qualsevol comentari.
En ser sincer, m’ha encuriosit l’osten-
tosa campanya de màrqueting d’una
de les formacions locals i la seva pro-
paganda sobre el luxós paper couché
evidentment molt vistosa, que no sé
d’on han sortit tants diners enmig de
“la crisi” i quasi de res els ha servit.
Coneixent els candidats, he trobat a
faltar les seves biografies: part indis-
pensable del currículum que donaria
un criteri de confiança davant la meva
desafecció. Quan el descrèdit acumu-
lat és tan evident, els aspirants a
governar la municipalitat s’haurien
d’haver esforçat a donar proves
fefaents de la seva honestedat. No els
caldria el paper couché, com el millor
aval per presentar-se de nou, només
haurien de posar al web l’estat patri-
monial familiar i personal que tenien
abans de ser assalariats per la política
i el que tenen ara. 
La meva intuïció perversa em fa sos-
pitar que enmig de les famílies que
avui acumulen el vuitanta per cent del
PIB, els polítics ja en són la multitud i,
si no posem cura aviat a la seva vora-
citat per quedar-se amb el tall i deixar-
ne els ossos, entre tots plegats, ells i
nosaltres, haurem assassinat la galli-
na dels ou d’or: l’estat del benestar; i
la nostra generació passarà a la histò-
ria per haver deixat només merda per
als qui quedin. 
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El sistema liberal ens ha portat “la
crisi”, l’injust repartiment de la riquesa,
que així, com “el càncer”, s’acarnissa
en el cos fins destruir l’equilibri
cel·lular i finir-lo; “la crisi”: aquesta
crisi, s’ha aferrissat a les cèl·lules més
febles del teixit social i l’ha deixat
sense les defenses essencials de
supervivència. 
Fins avui, les crisis cícliques ateses
en primer estadi es resolien amb
maniobres crematístiques que les
treia de l’UCI per anar tirant. Però,
havent badat tant, l’estadi galopant de
“la crisi” ja no té teràpia monetària ni
discurs polític que la parin, ja que els
interessos en col·lisió dels que ho han
de solucionar en són la causa nuclear,
són el problema.
Buscant l’arrel d’aquesta malaltia,
assenyalo el fenomen estadístic cone-
gut com la llei 20/80 freqüent en molts
àmbits i que és una eina del sentit
comú empresarial. Són moltes les
empreses que en créixer es desequili-
bren a mesura que el vint per cent
dels seus clients assoleixen o rebas-
sen el vuitanta per cent de la factura-
ció total. Llei que comporta un dilema
de confús diagnòstic, donat que man-
tenir la fidelització del vuitanta per
cent de la clientela que només compra
el vint per cent, ocupa moltes vegades
el vuitanta per cent del cost de la
nòmina i també de l’estructura. El
miratge enlluernador que surt
d’aquesta equació pot  impulsar
l’empresari més clarivident a menys-
prear el 20% de les vendes que cau-
sen el 80% del cost, però quasi mai no
va bé. Doncs si analitzem les empre-
ses a la cua del concurs de creditors,
vull dir a la corda fluixa de la bancar-
rota, ens trobarem que el vuitanta per
cent de les fallides tenen causa i ori-
gen a no haver diversificat i haver
posat tots els ous en el mateix cistell:
atenent només el client quasi únic o
preferent i desatenent la diversificació
envers el client atomitzat. Un exemple
és la fallida d’empreses constituïdes a
l’ombra de les compres institucionals:

“LA CRISI” EN TERCER ESTADI
Per Joan Camps i Ortiz
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Deixant a part els motius polítics
que pugui derivar la figura de
l‘almirall anglès Horatio Nelson,
per altra banda l’heroi per excel-
lència del poble anglès i de la
batalla de Trafalgar, aquest és un
terreny en què no vull entrar ni
m’interessa. En canvi sí m’agra-
daria remarcar les característi-
ques del seu vaixell insígnia, el
“HMS Victory” que des de l’any
1928 està instal·lat en un dic sec
del port de Portsmouth, Anglate-
rra. Un dic fet expressament de
manera que el nivell de terra arri-
bi fins a la línia de flotació, cosa
que fa la impressió que el vaixell
està ancorat a l’aigua. Realment
és una mostra magnífica de cons-
trucció naval del segle XVIII; està
meravellosament conservat i, ofi-
cialment, en servei actiu. Actual-
ment és el vaixell insígnia del
Segon Lord de l’Almirallat, Co-
mandant en Cap del Naval Home
Command. La conservació del
“Victory” és responsabilitat del
Ministeri de Defensa i de la
Societat d’Investigació Nàutica
del “Save the Victory Fund”.
Situat en una zona del port ano-
menada “Historic Dockyard”, on,
a més del “Victory”, hi ha els edi-
ficis portuaris d’aquella època,
ara utilitzats per a un ús comercial
i lúdic, així com també el museu
de Nelson i d’altres de relacionats
amb la marina. La veritat és que
tot aquell sector gira sobre la figu-
ra de l’almirall.
El vaixell va ser dissenyat per
Thomas Slade i avarat el 7 de
maig de 1765 i va estar en servei
actiu fins al 1812. La tripulació
constava de 850 homes i dispo-
sava de 104 canons de diferents
calibres i munició. La nau té qua-
tre pals: el bauprès, el trinquet, el
major i el de messana, que
podien desplegar 37 veles i abas-
tava una velocitat d’11 nusos (20
quilòmetres per hora). La bodega
podia emmagatzemar provisions

per a sis mesos. El desdejuni de
la tripulació es componia d’una
espècie de farinetes de civada
anomenada “burgoo”, i una begu-
da que en deien “Scotch coffee”
(cafè escocès) feta de galeta tritu-
rada i aigua calenta. El dinar con-
sistia en carn d’olla de vaca o
porc salat. A vegades peix amb
farina de civada i pèsols desse-
cats; per sopar, galetes amb man-
tega o formatge. Al meu entendre,
un menú no gaire atractiu.
Suposo que els oficials devien
menjar millor. De totes maneres,
es procurava obtenir carn i lle-
gums frescos al més sovint possi-
ble. El problema més greu a la
bodega eren les rates, a les quals
intentaven eliminar ràpidament.
En períodes prolongats a alta mar
els aliments es deterioraven, així
com l’aigua potable i, com a sub-
stitut d’això últim, la tripulació
rebia quatre litres de cervesa o un
litre de vi o un quart de litre de
rom o aiguardent per persona. La
veritat és que em sembla una
ració excessiva d‘alcohol, tenint
em compte que era una ofensa
molt greu mostrar-se embriagat.
Per combatre l’escorbut bevien
suc de llima.

A l’interior del vaixell hi ha una
claror més aviat somorta, ja que
per fer una impressió realista de
l’època, s’utilitza una rèplica dels
fanals que feien servir aleshores.
En un punt determinat de la
coberta exterior hi ha una placa
de llautó en què s’indica que allí
Nelson va caure ferit per una bala
disparada des del vaixell francès
“Redoutable”. En el sollat, en el
lloc exacte on el van atendre i
posteriorment va morir, hi ha un
quadre que representa l‘escena.
Al costat mateix hi ha un gran bar-
ril per guardar-hi aigua, que van
utilitzar per omplir-lo d’aiguardent
i posar-hi el cos de l‘almirall un
cop mort per conservar-lo fins
arribar a Anglaterra. El lloc és tan
fosc i amb un sostre tan baix que,
tot i l’advertiment d’un cartell, un
servidor es va donar un bon cop
de cap en una de les gruixudes
bigues. Posteriorment esbrinaria
que els mariners que servien en
aquella part del vaixell eren espe-
cialment escollits per la seva
baixa estatura. L’almirall va ser
enterrat amb tots els honors a la
cripta de la Catedral de Sant Pau
de Londres el dia 9 de gener de
1806.
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VISITA A L’HISTÒRIC VAIXELL “HMS VICTORY”
Per Josep Condeminas



La punta de la llengua (25) Per Esteve Pujol i Pons

Al Principat de Catalunya pronunciem
el TANT i el TAN de la mateixa manera,
és a dir, acabant amb el so de la N; i
això sol ser una font de confusió a l’hora
d’escriure aquestes dues paraules.
La gramàtica diu que el TAN marca (va al
davant) d’adjectius i adverbis; però aques-
ta regla és massa complicada per als qui
ja no tenen aquests conceptes gaire clars.
Per la via pràctica, i atès que la immen-
sa majoria de catalanoparlants també
som castellanoparlants, vull dir que
tenim la sort de parlar amb tranquil·litat

totes dues llengües, podem tenir en compte el principi següent: En cas de dubte,
sempre que en castellà contruiríem la frase amb TANTO, escrivim-hi TANT en
català; quan en castellà construríem la frase amb TAN, escrivim-hi TAN en català.

Exemples:
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VISITA A
L’OBSERVATORI
CAMIL FABRA
Per Jaume Boadella

La crònica d’avui, la faré amb un vers.
És el gènere per a les meravelles,

que ho fa amb precisió i abundància.
Entre ells hi serà el marquès d’Alella,
Que, quan no hi ha més calerons,
diu que per al cel i cada estrella,
preneu els meus que són ben bons,
i anomenaran aquest observatori:
Camil Fabra, perquè tothom l’honori.
Un segle i set anys i dies més tard,
als seus peus aplega uns masnovins,
van de visita, guiats per en Marc.
Veurem el telescopi i elements afins,
i la cúpula per tapar l’estelada,
i és que el Marc és del Masnou,
ell no solca camins de la mar salada,
estudia allò que passa quan plou,
ja que és centre de meteorologia,
hi ha tubs i  mesurador d’humitats,
i un centre oficial de sismologia
per registrar petits i grans sotracs.
Sabeu que capten el vol d’una garsa?,
I si un futbolista diu: ara l’endinyo,
registra la tremolor de can Barça?,
ho diu un rètol d’en Ronaldinho.
Bé acabem la  visita a la gran sala,
És on els savis parlen com sants,
entre nosaltres hi ha la petita Gala,
ella somnia: quan sigui com els grans
jo també aniré a totes les estrelles,
però seré la millor de totes elles!

Visita del 22 de maig del 2011
P.D.
Si sentiu una tremolor i l’ànim us furta,
anoto un Web per si es mou la terra,
ja sabem que la vida és ben curta,
i encara hi ha qui vol fer la guerra!

http://geofon.gfz-potsdam.de/geofon//
seismon/globmon.html

Cròniques 

com és la contemplació de l’univers,
els seus astres, planetes i les estrelles.
L’observatori és una obra antiga,
fa temps, quan un mal recordat borbó
la pàtria crema, enruna, fustiga,
vol destruir la cultura i la nació.
D’aquella tremenda i gran desferra,
sortiran una i més Acadèmies,
s’escamparan per la nostra terra,
com si fossin grans epidèmies:
Bones Lletres, la de Medicina,
la de Ciències i de les Arts,
i és d’aquesta darrera disciplina
que en serà una de les seves parts:
cal bastir el nou l’observatori,
per refer-nos de l’antic robatori.
Són els grans homes, dones i prohoms,
i perdoneu aquesta redundància,
explica el nostre guia, en Marc Prohom,

Lo quería tanto como su madre. L’estimava tant com la seva mare.
Era tan alto, tan fuerte y tan sano… Era tan alt, tan fort i tan sa…
No es tan sencillo como parece. No és pas tan senzilla com sembla.
Tanto tu como yo saldremos temprano. Tant tu com jo sortirem d’hora.
Tan pronto como sea posible… Tan aviat como serà possible…
Lo cansaba tanto el hablar como el pensar. El cansava tant parlar com pensar.
Reia tan suave que parecía afónico. Reia tan suau que semblava afònic.

Recodeu que l’expressió Tant de bo, s’escriu així.
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El gos anava traient birres i ell seguia embadalit amb les
seves explicacions erudites, ara sobre física quàntica, adés
sobre filosofia.
– Gos, on has après tot el que m’expliques?
– A la tele, en els programes del 33, que fas veure que
mires quan vas tort de beure massa.
– Escolta’m, a mi no em faltis al respecte, que l’amo sóc jo.
– L’amo de què?
– Com que l’amo de què? L’amo teu, gos desagraït.
– Ui, ui, ui, no et posis xulo tu ara. Si ets un home inculte
no deixis anar la teva frustració amb aquesta prepotència.

L’home, emprenyat, es va alçar de la taula i d’una revolada
va sortir del menjador com esperitat i amb els ulls injectats
de sang. El gos va aprofitat l’entreacte per sintonitzar la
ràdio. El dial va lliscar fins a trobar una emissora adient de
música clàssica. Perfecte, va dir el gos, el concert núm. 2
de Brandenburg del gran Johann Sebastian Bach.
Quina calma, va pensar; però aquesta es va trencar quan
l’home, armat amb una escopeta d’anar a caçar, es pal-
plantà davant seu. L’home deixava anar un discurs de la
superioritat sobre els animals, quan amb un gest rapidíssim
el gos li llançà un gran ganivet de cuina, que li travessà el
coll. L’home va caure i es dessagnà en poc temps.

El gos obrí la nevera i se serví una bona copa de vi blanc.
La música seguia omplint la cuina mentre pensava: Que
orgullosos i poca cosa són els humans.

Sentia la terrible angoixa de la soledat tot
regirant-se una vegada i una altra tibant les
mantes del llit, escoltant els batecs rítmics
del seu cor i el grinyolar del somier en cada
volta. Volia dormir, però els seus ulls es
negaven obstinadament a tancar-se.
S’alçà d’esma com teledirigit per un coman-
dament inexistent. El mosaic fred el va
estremir però ell seguia caminant sense mit-
jons. Tenia el cos malament i va prendre la
direcció de l’excusat per tal d’alliberar aque-
lla panxa plena d’alcohol. Uns minuts més
tard amb la boca pastosa i amarga va tornar
cap a la cambra, però a mig camí del passa-
dís la fastigosa ressaca va recordar-li que, si
no prenia un alka-seltzer, no podria dormir.
Caminant com un torrat qualsevol i repen-
jant-se amb les mans a la paret va dirigir les
seves esses cap al menjador. Un udol fortís-
sim va esglaiar-lo.
– Hòstia, he trepitjat el gos.
– És clar que m’has trepitjat, borratxo de
merda.
– Gos, tu ahir no parlaves.
– Jo sempre he parlat, el que passa és que no escoltes.
L’home ressacós va mirar la bèstia amb ulls omnipotents
però vidriosos tot pensant que es trobava dins d’un somni.
Es va adonar del seu error quan el gos se li va pixar als
peus i aquella tebior era tan real i fastigosa que va com-
prendre el com però no el perquè de l’actitud de l’animal.
– Ei, gos, què fas?
– Descobrir-te les meravelles naturals del nostre cos.
– Ah!, molt bé, busques guerra?
– No (taxatiu), només vull una altra cervesa.
Dit això, el gos es va posar dret sobre les potes del darre-
re i es va dirigir fins a la nevera de la cuina i va treure’n una
llauna de voll damm. L’home el mirava al·lucinat; com podia
tenir una conversa tan fluida aquell cabró de gos? No pot
ser de cap de les maneres i, mira-te’l, ara s’asseu a taula i
se serveix unes olives per anar picant. La mare que el va
parir, i ara treu una altra llauna i em convida a seure.
– Vinga, home, no et tallis, que les birres son teves.
– Ei, ei, ei, ei, aquí què està passant?
– Res, home, dos amics en bona harmonia, bevent i fent
petar la xerrada.
L’home, que era amic del gos sense ell saber-ho, va seure
i s’amorrà a la llauna i en begué mitja d’una llarga glopada.
El gos va encetar una dissertació sobre la densitat dels
fluids i com canalitzar-los de manera adient. Ell l’escoltava
aterrit. Com pot ser que aquest gossot parli com un cate-
dràtic? De fet, com pot ser que parli?

A contracor
Per Ramon Serra i Roca



TENIM DE TOT PER GUARNIR LES VOSTRES FESTES I REVETLLES
Bon Sant Joan i Festa Major

Estanc  Maria Arnau
Tabacs. Cava de cigars. Regals. Papereria, fotocòpies

Navarra, 51 · 93 540 14 48  
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GRUP  SABATÉ
INSTAL·LACIONS · PUNT DE SERVEI ENDESA · VIDEOCLUB · ELECTRODOMÈSTICS · AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ  

Navarra, 22 local 9-10 el Masnou
Electrodomèstics 93 555 99 53 · sabate@euronics.cat

Instal·lacions 93 555 97 44 · inssabate@terra.net
Punt de servei Endesa 93 540 13 77 · inssabate-anna@olga.e.telefonica.net

Videoclub, (Joan XXIII, 34) 93 555 57 01 · videoclubsabate@gmail.com



Perquè la llum en les nits d’estiu ens
dóna un caliu que mai no oblidarem.

L’ENDOLL
La llum de les nits d’estiu

INSTAL·LACIONS 
SEGARRA, SL

Bona Festa Major
Pere Grau, 72  
93 555 12 52 · 93 540 28 75 
el Masnou 
www.germans-segarra.cat   
info@germans-segarra.cat

Tenim tota mena de material per a l’estalvi d’aigua. 
Tot el que cal per a una llar confortable.
Optem per l’energia solar.
No dubtis a visitar-nos.

Pere Grau, 72  
93 555 12 52 · 93 540 28 75 
el Masnou 
www.germans-segarra.cat   
info@germans-segarra.cat

Tenim tota mena de material per a l’estalvi d’aigua. 
Tot el que cal per a una llar confortable.
Optem per l’energia solar.
No dubtis a visitar-nos.

La cuina de l’Antònia
BRAÇ DE GITANO 

DE PATATA 

DE SANT 

JOAN

El Masnou, Sant Felip, 45 · 93 540 97 41
Badalona, Canonge Baranera, 75 · 93 384 43 51

Igualada, Rambla Nova, 29 · 93 804 22 25

www.elcullerot.cat
elcullerot@hotmail.com

De tot per a la cuina

Ingredients per a 4 persones:
1 kg de patata, 1 albergínia tallada a daus, 1/4 de kg de

tomàquet triturat, 1 pebrot vermell i una ceba tallada a
làmines, 6 làmines de formatge danès, sal d’herbes, pebre

blanc i nou moscada acabada de ratllar. Unes tires de
pebrot escalivat o pell de tomàquet per a guarnir

Elaboració:
1. Bulliu amb força oli i sal les patates amb pell. Mentres, deixeu
l’albergínia amb una mica de sal a l’escorredora.
2. Quan les patates siguin ja cuites, peleu-les i tritureu-les amb
l’ajuda d’una forquilla. Condimenteu bé el puré amb salsa
d’herbes, el pebre i la nou moscada. 
3. Estireu bé el puré i el tapeu-lo amb un drap humit fins que
tinguem el farcit preparat.
4. Per al farcit: En una paella saltem la ceba amb una mica d’oli

fins que quedi ben tova. Hi afegim la carn picada o la tonyina que vul-
guem i la deixem coure una mica amb la ceba. Un minut més i hi tirem
el pebrot amb una mica més d’oli i de sal.
5. Ho tapem i ho deixem al foc uns 5 minuts; hi afegim l’albergí-nia
amb una mica més d’oli i de sal, ho tapem i ho deixem 5 minuts més.
6. Hi incorporem el tomàquet triturat i fins que es converteixi en una
salsa espessa.
7. Un cop preparat el farcit, l’aboquem sobre el puré de patates i el
cobrim amb les làmines fines de formatge danès.
8. És el moment d’anar enrotllant el braç.
9. Poseu-lo en una safata de forn i cobriu-lo també amb 
formatge. Decoreu-lo amb quatre tires de pebrot escalivat.
10. Per acabar, podeu fer una flor amb la pell del tomàquet i, just a
sota, hi poseu una mica de julivert com si fos la branca de la flor. 
11. Ja el teniu a punt per gratinar-lo al forn. Just quan el fomatge
es fongui, ja el podeu servir a taula ben calent!
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cantó de llevant, hi havia els pesca-
dors del veïnat d’Ocata, entre ells els
coneguts com de “ca la Mariana”; més
a ponent venien els qui les varaven
davant del mercat, i encara més cap a
Barcelona, el grup dels qui podriem dir
que eren de l’antic veïnat de les cases
de mar d’Alella, entre els quals hi
havia els de “can Noms”.
Aquesta imatge no deu ser gaire llu-
nyana en el temps de la que publicà-
rem el mes de març, ja que fins a peu
de les “felipes” de la via hi veiem sorra
de mar, segurament del mateix tempo-
ral que va arribar fins a les cases del
veïnat d’Ocata. Felipa és el nom tèc-
nic que tenen les travesses que soste-
nen els rails per on circulen els trens.

BARQUES A TRAVÉS DE LA XARXA
La nostra fotògrafa, a més de pionera,
fou una persona amb gust, no un
reporter qualsevol, i per això, a més

Per Joan Muray

Històries de la vila
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Els fotògrafs normalment sortim poc a
les nostres imatges, a les que captem
rere la cambra; és com si no ens agra-
dés ser protagonistes, i sempre se’ns
ha d’agafar de trascantó. Això és el que
deuria passar amb la Teresita, o no.
A la imatge la veiem preparant la
càmera rere el trípode, a punt per dei-
xar constància d’aquesta mena de
molinets que servien per pujar les bar-
ques de pesca des del regueró fins a
la part alta de la platja, amunt.
Observeu que la càmera és de les
antigues, d’aquelles en què el negatiu
eren plaques, no les de vidre més
antigues encara, sinó unes plaques ja
en matèries plàstiques.
El lloc on es troba era pràcticament de
la plaça del mercat, o sigui davant
també de l’estanc de casa seva,
l’estanc conegut popularment com “de
la Ramona”, un dels indrets on els dife-
rents grups de pescadors que hi havia
en aquells anys varaven les barques.
En aquells anys, abans de tenir el port

IMATGES... amb HISTÒRIA
–DE MITJAN SEGLE XX– (IV)
Un mes més seguirem amb la sèrie de fotografies... amb història, de les quals, amb aquestes, ja portem quatre
sèries de publicades. Ja haurem fet quatre recorreguts, vint-i-quatre moments d’aquells anys de fa mig segle, que
ens recorden un Masnou que ja no és. L’entrega d’aquest mes, com en ocasions anteriors, són imatges captades
per Teresita Torres, la fotògrafa pionera al Masnou dels anys cinquanta i seixanta del segle passat.
Les triades per a aquest mes són les següents:

FOTÒGRAFA 
FOTOGRAFIADA

esportiu, hi havia, encara que a tros-
sos, platja, i en ella, també a sectors,
hi tenien el seu lloc els diversos pes-
cadors de la vila. Començant pel

Foto Teresita Torres

Foto Teresita Torres
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de deixar imatges documentals, ens
va deixar imatges artístiques, com la
que ara us presentem.
Hi veiem potser les mateixes barques
que a l’anterior, fet que no podem
asseverar ja que no hi ha cap fita que
ens ho indiqui. Si de cas, ho podria fer
algun descendent de pescadors que
sabés que la barca de casa seva es
deia “Llevant”.
Hi veiem tres barques amb els estris
de pesca varades a la sorra, però a
través d’una xarxa, sembla que d’un
salabret força gran, que servia per
agafar des de la barca els peixos que
pescaven, perquè no tornessin a
caure a l’aigua. Per als actuals mas-
novins, avesats a les tècniques actu-
als de comunicació informàtica, direm
que aleshores les úniques xarxes que
coneixíem eren les de pesca.
Aleshores els estris de pesca que uti-
litzaven, com nanses, xarxes, sala-
brets, palangres, etc., eren majorità-
riament fets pels mateixos pescadors,
no com ara, que ens ho donen tot fet,
pagant més, és clar.
Amb aquests estris sortien a pescar, i
les captures que feien eren venudes
al mateix mercat municipal, on les
dones dels pescadors tenien parada.
A voltes, també a l’entorn d’on vivien,
passaven a vendre el peix ben posat
en paneres de vímet o canya. 

LES SEIXANTA ESCALES
Aquesta imatge, si la passem només
d’una ullada, ens pot semblar que tot,
o quasi, està igual que ara, però no.
De primer, aquestes seixanta escales,
fetes de fileres de totxos, no són les
mateixes que les actuals, ja que a la
darrera restauració les fileres de tot-
xos les posaren damunt d’aquestes. A
més, en aquell moment, o un xic des-
prés, les seixanta escales en perderen
dues, fou un cop que s’arranjà el car-
rer Lluís Millet. Al fer la darrera restau-
ració les hi tornaren a afegir, a més
d’una barana al mig i una mena de
seients/jardinera a cada replà.
Que a diversos llocs del poble, espe-
cialment en llocs antics, hi abundin els
totxos –ho podeu veure en carrers,
voreres, voravies, etc.– és perquè
anys ha, al Masnou hi hagué diverses
bòviles i, per això, era un material

abundant. Podeu veure-ho en plànols
antics a l’Arxiu Històric.
La casa de primer terme a la dreta, can
Renter, ara és una casa de diversos
pisos. La de dalt, la que fou l’Acadèmia
Montserrat, segueix al seu lloc, però
com a magatzem. Abans de ser col·legi,
havia estat un celler de vins.
La de l’esquerra, tant la de baix com la
de dalt, s’ha transformat també en
cases de pisos i n’ha desaparegut el pi
que treu el nas per sobre la paret de
l’eixida.
A més, a dalt de tot hi podem veure
uns frondosos plàtans, que arrenca-
ven d’aquest punt i s’enfilaven carrete-
ra del cementiri amunt fins a aquest.
Aquesta carretera (o carrer), conegut
pels nous masnovins com a Av. Joan
XXIII, havia estat primer de tot “el
camí antic d’Alella”, i després “carrete-

ra del cementiri”
Les seixanta escales condueixen a un
dels cims més alts de la vila, anome-
nat “la roca de xeix”; el xeix és la terra
granítica que hi ha en tants llocs del
subsòl del Maresme, i que també és
coneguda per sauló. El sauló antiga-
ment s’anava a buscar als afores (rere
el c/ Lluís Millet) per posar al terra dels
galliners perquè l’aviram tingués un
terra adient.

ELS GARROFERS DE CA L’INDIÀ
Aquests garrofers es trobaven al ves-
sant sud dels famosos Pi i Garrofer de
ca l’Indià, ara ocupats per una urbanit-
zació, potser amb algun d’ells dins el
jardí, com va passar també amb els
Pinetons, alguns dels quals subsistei-
xen dins els terrenys de les torretes.
A continuació, tirant avall dels garro-

Foto Teresita Torres
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L l u í s  Va l l s  M a r í

J a u m e  I ,  1 1 2
93 555 80 06/16 59
08320 El Masnou · El Maresme

Bona Festa
MajorPere Grau 12-14. Tel 93 555 18 60 

Pere Alabau
Obres i Reformes
Especialitat en cuines i 

cambres de bany

Lluís MiIlet, 43 bx. 
629 773 331 el Masnou
pere-alabau@hotmail.com   www.perealabaureformes.com

Bona Festa Major

Instal·lacions d’antenes TV, FM i satèl·lit
Circuits tancats de televisió
Porters electrònics i vídeo porters
Electrònica integral de so 
Control d’accessos

Cristòfol Colom, 13-B  93 555 71 68 el Masnou
bassastelecom@grupouni2.com

Av. Joan XXIII, 28. T. 93 555 53 03

Jaume Estragués
Equilibrat electrònic · Alineació de direcció
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SALA 
AUTOMOCIÓ
• MECÀNICA I ELECTRICITAT DE

L’AUTOMÒBIL
• PNEUMÀTICS
• ALINEACIONS 
• AIRE CONDICIONAT

C/. Xile, 1.  Tel 93 540 42 04 • El Masnou

PROMOCIONS 
BOLART SL
Construcció 
i reparació d’obres

Joan Llampalles, 17.  El Masnou Tel. i Fax: 93 540 04 13

Mn. J. Verdaguer, 14  el Masnou
Tels. 93 555 10 60 / 17 61 · Fax 93 555 28 90 

www.finquespuig.net  ·  info@finquespuig.net 

C o m p r a v e n d a  -  A d m i n i s t r a c i ó  -  A s s .  j u r í d i c a

Especialistes en Leds, il·luminació 
interior, exterior, decorativa i industrial.

Tenim tota mena de material elèctric.

J.F. Kennedy, 20-22 nau A 
(cantonada amb el Camí del Mig)

93 540 33 47 el Masnou 

www.mosiluminacion.com  
comercial@mosiluminacion.com

TERÀPIES NATURALS
Homeopatia · Naturopatia · Fitoteràpia · Oligoteràpia · Flors
de Bach · Dietètica i Nutrició · Reiki…
ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES
Fisioteràpia · Osteopatia · Acupuntura · Ventoses · Quiromas-
satge · Massatge a quatre mans…
ESTÈTICA
Tractaments facials i corporals especialitzats · Neteja de cutis
· Liftings amb recuperador cel·lular…

1 de Maig, 20 (davant l’Ambulatòri CAP del Masnou) 669 71 11 61 - 93 540 46 11
elena@flordemaig.net  -  www.flordemaig.net



fers, hi havia una de les tantes vinyes
que ocupaven els terrenys entre les
darreres cases del poble i els ves-
sants de les muntanyes més prope-
res. Ara aquesta vinya és un dels
aparcaments de l’autopista Barce-
lona-Mataró, prop de l’àrea de servei.
Observeu que el cementiri, en aquells
anys, estava isolat i voltat de vinyes i
terres de conreu; ara ho està de

ciment.
Els turons més propers al mar, de la
meitat cap a la dreta, on es veuen
arbres, ara són urbanitzacions com la
de Can Teixidor i altres que l’envolten.
Un altre fet a remarcar és el turó de
Montgat, que es veu solitari i sense ni
un bloc de pisos.
Com a darrera curiositat d’aquesta
imatge, podem veure al seu extrem

dret un altre pi frondós i, sobre la cap-
çada dels altres, el que era anomenat
segon pi de l’Indià, ara també inclòs
dins els terrenys d’una torre, i que es
troba al carrer de l’Indià. 

TREN FUMANT DAVANT LA PLAÇA
Tot i que des del 1948, any del
Centenari del ferrocarril Barcelona-
Mataró, els trens ja circulaven amb
energia elèctrica –d’aquí que ja s’hi
veu la catenària–, alhora encara circu-
laven trens amb tracció de carbó, com
el de la imatge. Carbó que produïa un
deixant de fum entre grisós i blanc,
que oferia, a més d’un bon rastre, una
ferum força peculiar.
Aquest era de passatgers, amb
aquells vagons de fusta que duien a
cada extrem una plataforma coberta i
unes escales de ferro per accedir-hi.
Aquests trens semblen talment sorgits
d’una pel·lícula de l’oest, aleshores
molt en boga, d’aquelles en què (els
dolents?) els indis, l’assaltaven.
Aquests trens tenien els seients
també de fusta, fets amb tires de poca
amplada, com llates, que tenien peti-
tes separacions entre elles; quan
t’aixecaves tenies el cul a ratlles.
Les cases que es veuen, d’esquerra a
dreta, són: les reixes del pati de
l’estanc de la Ramona; la merceria de
ca l’Alsina, coneguda com de “ca les
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Paraguai” o de les “paraguaies”; des-
prés el “Colmado Ballester”, conegut
per “can Miqueló”, i la casa del costat
on vivien; un petit carreró i la
Pastisseria del Mar, més coneguda
com de “ca la Candelària” o de “can
Cagaespès”; la plaça del mercat,
coberta en temps de la II República i
enderrocada a finals del segle XX;
després venia “ca la Llinàs”, botiga de
venda de tota mena d’estris fets
d’espart, vímet, etc.; una casa particu-
lar que havia estat cal Jutge Tuneu; la
granja Rosa i la casa del costat, dels
capitans Hombravella, de “cal
Sastret”.
Davant del mercat, hi veiem el pas a
nivell, que permetia el pas de carros i
barques cap a la platja, així com els
safareigs públics. Pas que havia estat
utilitzat pel magatzem de taronges
que hi hagué entre els segles XVIII i
XIX.

PLAÇA SENSE COTXES, PERÒ
AMB BANDERES
Aquesta espai triangular, ara plaça de
Catalunya, aleshores no tenia nom;
era i és un petit espai urbà amb uns
quants arbres.
En aquesta imatge, com en totes,
l’absència de cotxes és notòria; si ara
la fotografiem, el més probable és que

quasi ni vegem el carrer, que aquí
sembla espaiós i tot.
A l’esquerra hi ha els mateixos pisos
que ara, així com la resta de cases
que d’aleshores ençà estan iguals.
També hi veiem la portella que tanca-
va el carrer Sant Rafael en cas de tor-
rentada, i que aleshores funcionava
per sobre d’unes guies metàl·liques
que creuaven el carrer. Ara encara hi
ha la portella, però ni funciona ni està
en gaire bon estat, tot i ser, pel que
sembla, peça única al Masnou i al
Maresme.
A la dreta, menys les tres primeres
cases, la resta està tota canviada. A la
primera de les cases, hi podem veure
tres banderes penjades de la façana,
són la d’Espanya, la de la Falange i la
del Requetè, ja que aleshores en
aquesta casa hi havia la seu, com
veieu, de ”La FET y de las JONS”.

Com heu vist, són sis peces, petites
però entranyables, de la nostra histò-
ria local. Alguna potser ens semblarà
que poc ha canviat, i altres no s’hi
assemblaran de res, tot i que en reali-
tat totes són totalment diferents.
Primer perquè les veiem des d’una
altra òptica, i segon perquè el temps
que foren fetes i l’actual pràcticament
no s’assemblen de res. A més, com ja

hem dit, la nostàlgia tot ho fa més
dolç, encara que fos ben enverinat. La
ment ens fa traïcions i deixa veure
només la part positiva i aparta la
negativa.
Per sort, la fotògrafa, que fou la
Teresita, ens deixà un reguitzell
d’imatges per recordar temps passats,
que seguirem desgranant, mes rere
mes.
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EXPOSICIÓ I VENDA
Navarra, 14  · 93 555 37 78  

El Masnou

Especialistes en 
aparadors

Fabricació pròpia 
Finestres abatibles

Portes i finestres lacades en 
tots els colors i imitacions de fusta

Tanques i vidres de 
seguretat per a tot tipus

de portes i finestres

MASNOU,SL

ALUMINIOS

S E R R A L L E R I A  D ’ A L U M I N I

FRANCESC MACIÀ, 2 
93 540 25 94 

ROBA DE CASA
CORTINES A MIDA
REGALS PER A LA LLAR
BRODATS PERSONALITZATS

FRANCESC MACIÀ, 30 
93 540 16 32 

ITÀLIA, 21, 1r 1a
93 209 39 98

VENTURA
A D V O C A T

D r e t  c i v i l  i  p e n a l  
Arrendaments 
Matrimonial

Accidents de trànsit
Reclamacions diverses

ROMÀ FABRA, 22
93 540 25 95  

ROMÀ FABRA, 25
93 178 22 97

ROMÀ FABRA, 18
93 555 73 95  

ROMÀ FABRA, 19-A
93 555 19 46

www.farmasnou.com  

C A R N I S S E R I A

V E D E L L A  
X A I  

P O R C  
P O L L A S T R E
E M B O T I T S

EL SECTOR COMERCIAL DE 

Bona Festa 
NAVARRA, FLOS I CALCAT, FRANCE

ROMÀ FABRA, CRISTÒFOL C

Primeres
marques
amb des-
comptes 

de fins al

70-80%

Flos i Calcat, 41
93 540 94 45

outlet@yuppi1974.com

Roman Fabra, 17 
TEL. 93 555 14 51

INFORMÀTICA

Servei tècnic a taller i domicili 
Recuperació de dades

En la compra d’un
ordinador et regalem

l’antivirus

FLOS I CALCAT, 17 · L 4
93 540 35 74

Nou 
Clean

Bugaderia 
Tintoreria

E l  M a s n o u

FARMASNOU
P A R A F A R M À C I A

Selecció vins, caves,
cerveses, licors, 

alimentació gourmet

ESTILISTES CANINS I FELINS

TOT PER A LA TEVA MASCOTA
Passeig Roman Fabra, 19
El Masnou  93 540 37 93
www.xicmasnou.com

ESTIU 2011 -10+4%
C/ Itàlia, 23  
93 555 20 22

Nous serveis.  
Especialistes en 

tractaments 
personalitzats 

PERRUQUERIA HOME·DONAPERRUQUERIA HOME·DONA



Itàlia ,18
93 540 99 71

Navarra,11
Taller: 93 540 18 91
Botiga: 93 555 65 37

Servei oficial:
aprilia, HONDA,
YAMAHA 
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Flos i Calcat, 53
93 555 18 81 (urg.24h)
Horari: de dll. a dv. 
de 10.00 a 20.30;
diss. de 10.00 a 14.00
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ret

at

Instal·lacions d’antenes
TV, FM i satèl·lit
Circuits tancats de 
televisió
Porters electrònics i vídeo
porters
Electrònica integral de so 
Control d’accessos

Cristòfol Colom, 13-B
93 555 71 68
el Masnou
bassastelecom@grupouni2.com
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Comunitats

Empreses
Habitatges

Naus 
Neteges obres
Abrillantadors

Polidors
Vidres 

Persianes

93 
555 12 21 

gcc@gccserveis.com

Flos i Calcat, 48
93 555 41 01
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Joan Llampallas, 25
93 555 95 62

Ametllers, 12
93 555 83 91

FLOS I CALCAT, 17 · L 5
93 540 26 39

Manyans des de
1945 

SUBMINISTRAMENTS 
ELÈCTRICS I FONTANERIA

Pneumàtics
Masnou

Pneumàtics i
mecànica ràpida

Vicenç Linares
S.E.F.

ORTOPÈDIA
msn

CENTRE
PODOLÒGIC

Centre dispensador de

Atenció integral

Navarra, 65 Feiners i h. convingudes 

93 555 10 53
www.ortopodomsn.com

Centre de
podologia

ANTEM
Horari: de dill. a div. 
de 9,30 a 13
i de 15,30 a 19
dissabte de 9 a 13
dimarts tancat

Flos i Calcat, 61
93 540 38 36 · 618 61 11 86

NAVARRA,11-B
93 540 88 40

Ja no som a Flos i Calcat. 
Ara estem al polígon La Bòbila.

Garrofers, 5 (Pont de Teià)

93 540 17 89

MOTORCAS

Venda, lloguer 
i reparació 

de maquinà-
ria per a la
construcció 

i el bricolatge

Preus especials
en Bridgestone

PERRUQUERIA 
CANINA I FELINA

PINSOS
COMPLEMENTS

LA PLAÇA NOVA US DESITJA

Major 2O11
SC MACIÀ, ITÀLIA, ROGER DE FLOR,

COLOM, JOAN LLAMPALLES.

NAVARRA,11 
93 555 42 66

BRICOLATGE 
EL MASNOU

• Taulers
• Aglomerats

• Fusta
TALLEM A MIDA



En principi en la pàgina del proppas-
sat mes la meva intenció no era pas
parlar-vos de la casa, del safareig,
dels brasers o de la cuina sinó fer-ho
d’allò que s’hi fa o s’hi cou en aquest
petit reialme de la mestressa. 
Si un àpat s’acaba amb les postres,
començarem amb elles i amb el vostre
permís la tasca d’avui.
La crema, el flam i el gelat eren les
més casolanes abans que les noves
tècniques dotades de moderna maqui-
nària automàtica, cadena de fred
inclosa, envasos hermètics, colorants,
conservants, pots tancats al buit,
espessants, emulgents, estabilitza-
dors, edulcorants, lactosa, sacarosa,
etc. es fessin amos i senyors del mer-
cat i alliberessin les nostres àvies i
mares de totes les feines que es fan
en aquest petit santuari anomenat: La
cuina.
Si el quefer diari ja suposava una
feina ineludible per a la mestressa o la
cuinera, per a les diades assenyala-
des ho feien amb un valor afegit. 
El brou de Nadal, el rostit, els cana-
lons de Sant Esteve, el fricandó amb
carreretes, la paella amb conill i car-
gols, portaven com a cloenda unes
postres de les que podríem dir excep-
cionals per la seva cuidada i entretin-
guda elaboració. 
Arribada, p.ex., la diada de Sant
Josep, la crema cremada “catalana”
era d’obligada elaboració. La llet ben
fresca i, si feia tel, millor. El midó
d’arròs, el sucre, els ous del dia, la
branca de canyella i la llimona del lli-
moner del veí. Imprescindibles! 
El sucre presentava certa dificultat;
s’emprava per cremar-lo una planxa
de ferro colat i s’escalfava roent sobre
el fogó. S’embolicava el mànec amb
un drap ben gruixut i es passava tot
fregant, sense prémer, la sola de la
planxa per damunt del sucre escam-
pat.
La plata de crema així cremada feia
un goig! Però quina feinada!

El flam ja era figa d’un altre paner.
Quasi com la crema, però ni llimona ni
canyella. Abans d’omplir la flamera
s’escampava sucre i es feia fondre per
caramel·litzar-ho posat directament al
foc. Després al “bany Maria” una llar-
ga cocció i, si es disposava de cuina
econòmica, molt millor fer-ho dins del
forn. L’agulla d’un ganxet donava fe
que, quan sortia neta i eixuta, ja havia
quallat i estava a punt. Un cop refre-
dat, es treia i se’l capgirava per servir-
lo amb el daurat olorós ben a la vista.
Aquella flaire, aquell tremolor que inci-
tava a passar-hi el dit per sobre i con-
duir-lo després a la punta de la llen-
gua. Senzillament pecaminós; era
qüestió fer-ho quan la mare feia veure
que no mirava. 
El gelat, més que el flam, tenia afegi-
des altres dificultats a tenir en compte.
Feta la barreja, una amb vainilla i
l’altra amb xocolata (per allò de com-
binar sabors i colors), era peremptori
posar-ho a la geladora (galleda de
fusta amb un mecanisme que girava
un remenador en sentit invers al de la
cubeta). Entremig un quart de barra
de gel ben picada a trossets, ja que
llavors no hi havia glaçons. Es barre-

java amb sal gruixuda per tal que,
col·locada entre les parets de fusta de
la galleda i el dipòsit contenidor, tot
fent girar la maneta, la barreja refrige-
rant de gel i sal assolís prou fred per
fer quallar el contingut. Un cop fos el
gel, la vida del gelat era relativament
curta i havia de consumir-se ben aviat.
Recordo haver-ne menjat potser un
parell de vegades a l’any, a causa de
l’enrenou que portava.
Ara la nostra joventut no es fa càrrec
que obrir el congelador i agafar un
cucurutxo ametllat era cosa impossi-
ble setanta anys enrere, ja que llavors
no disposàvem de congeladors.
En ple estiu, però, hi havia “manteca-
ueros”, persones que elaboraven
“mantecaus”, gelats d’elaboració
casolana i de venda ambulant al car-
rer, mitjançant un carret de dues rodes
amb baranes i un tendal amb farba-
lans de colors. Recordo que els pots
anaven proveïts d’unes tapes de llau-
tó niquelades i vistoses.                 
Tampoc no hi havia porexpan. Es feia
servir el suro o bé les serradures com-
pactades per aïllar la mercaderia de la
calor ambiental i mantenir gelat el
contingut.
Dit tot això, jo, ja amb el cucurutxo a la
mà, feia unes quantes llepadetes i,
després de tres o quatre gotes caigu-
des a la camisa, abans del concebut
xarrupet, venia la pregunta tot fent
cara de bon minyó: Mare, me’n com-
pres un altre…?

GAIREBÉ TOT AIXÒ ES VERITAT
Per Carles Maristany
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PER POSTRES…

Pasqual Colomina, fundador al Masnou de la geladeria La Xixonenca, a
Villamartín (Càdiz) amb el carretó de gelats als anys 40-50 
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Exposicions

GENT
DEL MASNOU

Fins al 10/6
“Escultures” de Sílvia Laborda i “Pintures” d’Isidre Vendrell
De l’11/6 al 8/7
Els Banys de Sant Cristòfol, pioners de la Costa de
Llevant.

I n f o r m a

L’ENDEVINALLA per V.D.R.
Si vull ballar em poso capa,
però així no puc dansar;
llançada amb molt bona traça
em poso a giravoltar.

Resposta: la baldufa

Fou un escriptor dels PPCC nascut al segle XX i que estudià
història i filologia. Fou assessor i gestor públic i la seva tasca
està vinculada a la renovació del teatre del qual és teòric, crí-
tic, investigador i editor.
Durant molts anys fou director de música, teatre i cinema de
la Conselleria de  Cultura. I l’any 1972 va formar el grup tea-
tral amb l’objectiu de muntar exclusivament teatre en la llen-
gua de son país i cercant-ne la professionalització.
Col·laborador de diferents publicacions.
Intentà intervenir en algunes institucions de la seva terra, amb
una posició especial, sovint poc favorable, que, tanmateix, ha
aconseguit difondre uns determinats models i imposar unes

zones de teatre en català a son país.
En el camp del teatre ha esdevingut l’intel·lectual més impor-
tant des de la democràcia en la societat del seu país. La seua
obra més editada i traduïda ha sigut l’escrita el 1978, la qual
li va possibilitar accedir a l’escena espanyola i internacional.
La seva tasca li ha valgut nombrosos premis, el 1975 (3),
1977, el 1981, 1989, el 1993 i 2000., .
Interessat per la televisió ha desenvolupat els guions
d’algunes sèries: A Canal 9 el 1995, a TV3 el 1996, el 2001 i
el 2006 i a TVE el 2005.  
Ha estat guardonat en dues ocasions amb els premis que són
concedits anualment des del 1998 als professionals del tea-
tre d’Espanya per iniciativa de la SGAE. La gala se celebra
cada any a ciutats diferents. Els guanyadors són triats pels
seus propis companys mitjançant un procés de dues rondes
de votacions secretes, i segueixen el model dels Molière de
França, els Olivier de Gran Bretanya o els Tony de Broadway.
L’estatueta, dissenyada per Joan Brossa, té la forma d’una
poma amb un antifaç.
Des de 1972 a 2005 havia publicat 27 obres.  

Solució del mes passat: Joan Barceló Culleres
El guanyador del concurs Cap encertant

Amb aquest article-concurs convidem a participar tots els lector,
d’acord amb les bases següents: Cal endevinar de quin personatge
estem parlant i comunicar-ho a la redacció del Butlletí mitjançant
correu electrònic (gentmas@suport.org) o per correu ordinari (c/Dr. Agell,
9, 08320 el Masnou) indicant el nom del personatge i dades personals.
Entre els encertants sortejarem cada mes un CD del llibre virtual *Gaia
2148. i un exemplar de la “Rondalla Còsmica”. Avans del  20 de
cada mes, com a màxim.  

CONCURS
Qui és aquest personatge?
Per Antoni Josep Ferrero i Balaguer

CONCURS

El Txi Kung combina el moviment del cos,
l’atenció de la ment i la respiració i ens
ajuda a desbloquejar les articulacions,
enfortir els tendons i els òrgans interns.

Preu: socis 50 €.  no socis 60 €. 
Informació i inscripcions:  Gent del Masnou
Cada tarda laborable de 18 a 20.

Vocalia  Recreativa

Txi Kung
Gent del Masnou
Curset Trimestral

Inici  el 20 de 
setembre

.

Benvolgut soci/amic,
El MUSEU CUSÍ DE FARMÀCIA organitza per a enguany dues jornades de portes obertes per al públic en general.
Us adjuntem la informació que ens ha tramès el Sr. Jordi Dolz, gestor de l’esmentat Museu, per si us interessa de par-
ticipar en alguna de les jornades.
En el cas que hi estigueu interessats, cal que feu la reserva trucant personalment al telèfon 93 497 70 00 ext. 3357
Salutacions cordials. Gent del Masnou 

En nom del Dr. Miquel Ylla-Català, President Honorari del Museu Cusí de Farmàcia, us participem que de nou aquest
any 2011 celebrem dues jornades de portes obertes per al públic en general per visitar el museu.
La primera tingué lloc el dissabte dia 21 de maig. La segona serà el dissabte 19 de novembre.
Jordi Dolz Alcon Relacions Professionals Gestor Museu Cusí de Farmàcia
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
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TALLERS MASNOU
1923-2011

Ginés Oliveras, S L. Tallers Masnou
Exposició venda i taller. Àngel Guimerà, 14.  93 540 31 57 el Masnou
www.nissan-4x4.com
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NÚRIA FLÓ
D E C O R A C I Ó  -  I N T E R I O R I S M E

CORTINES · ESTORS · VÀNOVES · EDREDONS · CATIFES · TAPISSERIES

Decoració:                                        Interiorisme: 

Mestres Villà, 33,                                             St. Miquel, 15, 
93 555 02 40             93 540 10 25



Joan XXIII, 66 · 93 555 01 35

www.flors-isabel.com
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2011 

DES DEL 1959 AL MASNOU

La Xixonenca,
l’orxata de sempre

I ELS GELATS MÉS DELICIOSOS

C/ BARCELONA, 11 · 93  555 02 96

Gelats amb fructosa

Correu electrònic:
jimenezconstruccions@telefonica.net

Obres i reformes en general

93 540 83 55
607 947 004

Bona Festa Major

ConstruccionsJiménez

Prat de la Riba, 95 el Masnou 
93 55562 41 elivinyals@yahoo.es

Bona Festa Major



Delirio Teatre enceta el mes de juny de la llarga Mostra de
Teatre de Barcelona en el seu nou format v2.0. El seu mun-
tatge Rates (abans que la lluna caigui), de Javier Jiménez,
ens presenta un món a punt d’acabar-se en una nit en la qual
tot és possible. La cita, com sempre, al Teatre del Raval, ben
a prop del Mercat de Sant Antoni.
Menys emergències, de Martin Crimp, sota el prisma de la
companyia Chroma, les podem veure fins al 8 de juny al
Teatre Gaudí de Barcelona. Dintre del cicle «La dansa no
fa por», les Biblioteques de
Barcelona amb la col·laboració
del Mercat de les Flors, oferei-
xen les seves darreres últimes
propostes: el dijous dia 2 (a les
19) a la Biblioteca Francesc
Candel (Amnistia Internacional,
10) poesia en moviment, el
dimarts 7 (també a les 19) a la
Biblioteca Poblenou-Manuel
Arranz (Joncar, 35) dansa i cultu-
ra popular, el dimecres 8 (19, again) a la Biblioteca Collserola-
Josep Miracle (Reis Catòlics, 16-34) poesia en moviment; i,
finalment, el divendres 10 de juny, (a les 20.30) a la Biblioteca
Ramon d’Alòs-Moner (Prim, 87-89) el ballarí i coreògraf
Ramón Baeza (Increpación Danza) i Montse Sánchez oferi-
ran dansa i flamenc.
Cuando se apaguen las velas, un text d’Eric Romero que
interpreta Xavier Serrat, continua temporada al Guasch
Teatre (c/ Aragó, 140; en principi fins al 19 de juny). No deixa
de ser una proposta valenta: fa pujar a escena el discurs des
d’una cadira de rodes. 
També fins al 19 de juny −caram, quanta coincidència!− es
representa al Brossa Espai Escènic Què hi faig aquí baix si
sóc un àngel? de l’escriptora Empar Moliner (divendres i dis-
sabtes a les 20.30, diumenge a les 18.30). La mateixa sala
programa, per aquestes dates, Simone, de Marcela Terra, un
espectacle inspirat en la vida i obra de Simone de Beauvoir,
a través de la interpretació de les actrius Padi Padilla i Belén
Bouso (dimecres i dijous a les 21, divendres i dissabte a les
22.30, diumenge a les 20.30). Hi ha una Teoria de catàstro-
fes, una tragicomèdia que ens fa pen-
sar, ben interessant de revisitar, del
mataroní Toni Cabré (Mataró, 1957),
que s’escenifica al Teatre Gaudí de
Barcelona fins al diumenge 26 de
juny. Dirigit pel solvent Moisès
Maicas, hi actuen Laura Aubert, Abel
Coll i −l’admirem− Òscar Intente.
Tot plegat pinta bé. De manera que
ens desfem.

Deliri

Teatre capital
(La cartellera barcelonina)
Per Rosa M. Isart (rmisart@hotmail.com) i M. Josep R. Lucas (gràfics)

30

Ja arribem a l’estiu, el que la majoria en diu “bon temps”, i
que jo com a quisso no he comprès mai. Per a nosaltres tot
temps és bo, ja que tots són necessaris per al cos; i, si no,
imagineu-vos dotze mesos de fred o dotze de calor, uix,
quina angoixa. 
Penseu, els qui en sabeu, en llocs coneguts on la major
part del temps fa el que en dieu mal temps, o sigui que hi
plou, neva, fa fred, vent, etc., i els pobres, tan bon punt
poden, cames ajudeu-me cap al sud, al nostre Mediterrani.
I també en llocs on sempre fa aquella calor enganxosa,
molta humitat, pluges escasses però fortes quan les fa, i
també, si poguessin, vindrien cap al nostre rovell de l’ou.
Quan arriba aquest temps que comencen a pujar les tem-
peratures, a la majoria us agafa com un desfici i, apa, a lle-
var-se tota la roba que podeu, encara que a voltes faci
hores fresques, és igual: ja ha arribat el bon temps!
Per contra, tan bon punt s’escola la meitat de l’estiu, per
allà a la segona quinzena d’agost, si fa un dia un xic rúfol,
apa, ja veus els primers jerseis, encara que tu pensis: Oh,
que bé s’està; però ells a la seva, com si no tinguessin
temps de lluir-los més endavant.
Quina dèria que tenen certs humans, oi? No corre prou
ràpid el temps, que alguns encara volen fer-lo córrer més.
El passat mes d’abril, a començaments, va fer uns dies de
forta calor, que va arribar sobtadament, i refunoll, com es
van treure la roba aquests de la pressa. Després, el temps
va tornar a fer la temperatura normal que correspon per pri-
mavera, però els apressats ja no es tornaren a posar el que
s’havien tret, i veritablement feia força riure veure com,
mentre uns anaven com en plena canícula, altres encara
duien roba un xic gruixuda. Jo, quan veig aquests compor-
taments de vosaltres, els bípedes, sempre em fa pensar
que o bé uns passen fred o els altres suen la cansalada.
Tan bé com ho tenim nosaltres, que la mare natura ens
dóna a començaments dels freds una mena de borrissol
que ens abriga, i quan comença la calor ens el fa despren-
dre. Que sàvia que és la natura.
I ara que ja hem arribat al temps d’estiu i aneu a la platja,
a mi, com a espècie diferent, em dóna molt a pensar dels
vostres, d’aquells qui practiquen el culte solar; bé, no vull
dir que li resin ni li facin ofrenes, no, em refereixo als qui
van a la platja a torrar-se; i, per si no n’hi hagués prou a aja-
çar-se al sol i remullar-se, que encara hi afegeixen oli, com
als bistecs i, apa, tomba i tomba i torna a tombar-se, fins
que quedin mig rostits. Que no saben que la carn un xic
crua dóna més aliment?
Bé, ja us he tornat a donar la tabarra; i algun de vosaltres
potser dirà: I tu què?, que no sues i has d’anar sempre amb
un pam de llengua fora? Això el qui no sigui més agressiu
i em digui: Per què no et fots la llengua al cul? Home, tam-
poc no n’hi ha per tant.
Apa, bup, bup.

Arran de sòl
Per Pledebuit



E S P E C I A L I S T E S  E N  D I A M A N T S  

Ens hem traslladat al carrer Pere Grau 14, al costat de Mobles Vilalta

Pere Grau, 14 · El Masnou · 93 555 64 51

Bona Festa Major

D E F O T O ’ S
R i c a r d  V i l l a r r u b i a

ÀLBUMS DIGITALS
Codi àlbum fuji: CKK7R

(www.fujifilm.es)
Codi album Hofmann: 203762

www.hofmann.es
Recepció a la botiga 24h sense cap cost addicional  

L A B O R A T O R I  
F O T O G R À F I C

Feliç Festa Major 
i bones revetlles

Feliç Festa Major 
i bones revetlles

Almeria, 27 el Masnou
93 540 42 26

defotosrw@hotmail.com

T/ 93.555.69.03
www.meslloc.com

FINQUES MESLLOC
LLIGOÑA  CAYETANO

S a n t  M i q u e l ,  2 3  -  0 8 3 2 0  e l  M a s n o u  -

Av. Joan XXIII, 110 (Plaça Ramon i Cajal)
El Masnou 
Tel/fax 93 540 73 92
opticamaricel@gmail.com

www.vistaoptica.com

DURANT ELS MESOS DE JUNY I JULIOL 50 %
DE DESCOMPTE EN VIDRES PROGRESSIUS.
OFERTA EXCLUSIVA PER A NOUS CLIENTS.



Navarra, 100. Tel. 93 555 14 82 
EL MASNOU

Lluís Millet, 102. · Tel 93 555 28 45
El Masnou

MENJARS  PREPARATS
POLLASTRES A L’AST. VINS I CAVES

XARCUTERIA SELECTA 

Auto-servei

Mar-Blau
ALIMENTACIÓ · XARCUTERIA

FRUITERIA

Fontanills, 59 · Tel 93 555 32 32 · El Masnou

FRUITES I VERDURES
Servei a domicili

BONES REVETLLES 
I FESTA MAJOR

Àngel Guimerà, 12 baixos (Camí Ral)  Tel. 93 540 29 53  El Masnou

GRAN ASSORTIT DE VINS I CAVES 
PER A LES VOSTRES FESTES I REVETLLES 

selecció de vins, caves i licors, vins al detall       

PRIMERA QUALITAT

Mestres Villà, 115 

93 540 34 74

Perruqueria
CrisAnd

Lluís Millet, 119 • Tel 93 555 38 48 • 08320 El Masnou

Horari:
Dilluns tancat

De dimarts a dijous: de 9.30 a 13.30 de 15.30 a 19.30 
Divendres: de 9.30 a 19.30 (no tanquem al migdia)

Dissabtes: de 9 a 14

Aquest  estiu vine a tastar els nostres
saborosos platets de cap de setmana.

Cada divendres, dissabte i 
diumenge fins a les 12 de la mitjanit.

Plaça d’Ocata, 5-7 · 93 540 08 66  
Un ambient tranquil i relaxat

BONES REVETLLES 
I FESTA MAJOR

La fruita

NOUS SERVEIS. Manicura de gel, decoració d’ungles,
esmalt permanent. Allisat del cabell i tractament de 

queratina. Especialistes en tractaments personalitzats per
tornar als teus cabells l’equilibri entre la salut i bellesa.

P E R R U Q U E R I A  H O M E - D O N A

Itàlia, 23 · 93 555 20 22 · (davant del Mercat Municipal)


