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SUMARI

Iniciem aquest mes de setembre amb un calendari força atapeït. En l’àmbit municipal, pre-
parant els temes que cal aprovar a la Junta de Govern i al Ple. Temes vinculats a les licitacions o 
inicis d’obres, millores en el servei de neteja, el Pla de mobilitat... Però, sobretot, iniciem un mes de 
setembre que serà clau per al present i el futur del nostre país. Quan tingueu aquesta publicació a 
les mans, ja haurem celebrat un altre Onze de Setembre. A banda els actes que s'han dut a terme 
al Masnou, la manifestació de Barcelona segur que ha representat un pas endavant en la convoca-
tòria del referèndum per al proper 1 d’octubre. 

El Govern de Catalunya ens convoca, aquest 1 d’octubre, perquè la ciutadania d’aquest país 
pugui decidir el seu futur. O sigui, si estem disposats a construir una república catalana indepen-
dent. Ni les amenaces ni el joc brut no podran entorpir la voluntat decidida del nostre país de 
construir un futur millor. Hem arribat a un punt en què no tenim altra opció que fer un pas enda-
vant. La majoria dels ajuntaments catalans, i també el nostre, estem i estarem sempre al servei de 
la causa de la llibertat del nostre poble. Durant aquests darrers anys, ens hem anat afegint a totes 
les iniciatives que han promogut el dret a decidir, el dret a l’autodeterminació del nostre país. La 
legitimitat es troba per damunt de les legalitats estretes que impedeixen exercir la plena llibertat, 
si no, la història no avançaria mai.

Estem convocats per a aquest 1 d’octubre de 2017. Votarem i exercirem la nostra llibertat. Res 
no ens ho pot impedir. Omplim les urnes de vots, que cadascú expressi la seva voluntat exercint la 
democràcia. La llibertat no pot esperar.  

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Correcció de 
Català. Mònica Clotet.
Disseny, maquetació i producció: Editorial MIC
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INSTITUCIONAL

L’Equip de Govern pren el pols al Masnou 
a l’equador del mandat 

Jaume Oliveras
Alcalde

Dos anys de govern municipal amb una intensa activitat 
i molts projectes iniciats en aquest segon any de man-
dat: l’Illa Centre, el parc de Vallmora, l’execució del Pla de 
xoc de voreres i calçades, les millores en els parcs infan-
tils... També amb problemes: un nou pavelló, del qual 
aviat podrem reprendre tot el procés de construcció, i 
un contracte de neteja que haurem de revisar i al qual 
haurem de destinar més recursos. 

Entrem en una tardor en què començarem a fer realitat 
obres per convertir vies en zones de vianants (zona de 
la Calàndria i de Roger de Flor), el parc infantil de Vall-
mora o el pas soterrat del carrer del Brasil, entre d’altres. 
I, sobretot, continuant fidel a l’objectiu que tinc com a 
alcalde del Masnou d’estar sempre a l’abast de tots vos-
altres, amb proximitat per escoltar les vostres propos-
tes o també les vostres crítiques per millorar el Masnou 
entre tots. El Govern municipal que presideixo volem 
construir un projecte per al Masnou que ens faci un po-
ble millor per viure-hi i gaudir-ne. Hem d’anar treballant 
per anar resolent problemes i obstacles, que sovint re-
quereixen temps, però tenim moltes oportunitats com 
a municipi. Ens cal aprofitar-ho amb treball, dedicació i 
compromís.

L’Equip de Govern, a través de l’alcalde, 
Jaume Oliveras, i la primera tinenta 
d’alcalde, Noemí Condeminas, fa balanç 
de la gestió municipal per repassar les 

intervencions dutes a terme durant el segon any 
de la legislatura i, també, per afrontar els nous 
reptes d’un poble en transformació. 

Balanç municipal per valorar el segon any del mandat 2015-2019

Noemí Condeminas
Primera tinenta d’alcalde

Cal fer un balanç força positiu dels compliments dels punts del Programa 
d’actuació del mandat (PAM) aquest segon any de mandat. Pel que fa a 
l’Àrea de Comunitat i Persones, un dels nostres objectius era el desenvo-
lupament del Centre de Distribució d’Aliments (CDA), on treballen con-
juntament les entitats socials del nostre municipi, que ja és una realitat. 

També cal destacar el trasllat de l’Escola Municipal de Música (EMMUM). 
En aquests moments s’estan acabant les reformes per ubicar-la a l’edifici 
municipal Els Vienesos, cosa que permetrà que pugui tenir l’espai sufici-
ent per arribar al seu màxim creixement possible i que s’alliberi l’espai de 
l’escola Ferrer i Guàrdia per tal que la seva AMPA hi pugui realitzar més 
activitats.

Esperem ben aviat posar en marxa de nou les obres del pavelló per tal 
que, abans d’acabar aquest mandat, puguem per fi gaudir del pavelló de 
tecnificació, llargament esperat en especial per les nostres patinadores. 
També ens satisfà l’acabament de les obres del desitjat parc de Vallmora, 
la primera fase del qual queda enllestida, i ara ens cal acabar de com-
plementar-lo amb àrees de jocs infantils i, de mica en mica, amb altres 
espais per al gaudi de tots vostès.

Les millores a les escoles i a la platja, i el compliment de l’objectiu de 
millora anual de voreres i calçades fan que hagi valgut la pena tot l’esforç 
dedicat fins ara a la millora de la nostra vila.
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El de la plaça d’Espanya és un dels parcs infantils on 
s’han dut a terme treballs de renovació de les àrees 
de jocs. 

La voluntat de recerca de la història local es va fer 
realitat amb el primer assaig que abraça la història 
contemporània del Masnou.

El parc de Vallmora, una zona verda que vol fer més 
visible l’eix vertebrador que ha d’unir la muntanya 
amb el mar del Masnou, continua amb el desenvolu-
pament de la segona fase, en què s’ha previst un parc 
infantil. 

El desbordament de contenidors és un problema al 
municipi. Entre les mesures recentment endegades 
per posar remei, destaca la creació d’una nova briga-
da d’intervenció ràpida.

 L’ impuls de l’esport, entès com una eina per a l’ad-
quisició de valors constructius i per a la transformació 
positiva de la societat, s’ha fet a través del suport a 
diverses iniciatives. 

Les obres del pavelló esportiu estan aturades. S'estan 
fent esforços per poder continuar el projecte i acabar 
l’equipament,  una obra que ja tenia el 50% executat.

La Sitja és un nou equipament de distribució gratuïta 
d'aliments per a tot el municipi que atén les persones 
i famílies en situació de pobresa o risc d'exclusió social 
derivades pels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament. 

El Masnou té un pla per desenvolupar una estratègia 
de turisme al municipi que estableix “la cultura del 
mar” com la direcció a seguir per potenciar el turisme 
de la vila.

L’ampliació del servei de l’autobús urbà és una de les 
millores de la mobilitat al municipi, per garantir que 
la ciutadania disposi d’un servei de transport públic 
eficient.

La promoció a l’Illa Centre, que rep el nom de “Nou 
Centre”, té com a finalitat convertir aquest espai en el 
nou centre social i comercial del Masnou. 

Un cop finalitzades les obres del Pla de xoc de voreres i 
calçades 2016, ja es treballa en el Pla per al 2017, amb 
l’objectiu de continuar posant al dia els carrers i les 
calçades del municipi.  

El cicle d'actes commemoratius del 150è aniversari del 
naixement del mestre Lluís Millet i Pagès ha tingut 
com a activitat destacada el concert que va oferir 
l’Orfeó Català a l’església de Sant Pere. 
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El Ple del juliol s’encetava amb 
canvis organitzatius. Es tractava del 
primer Ple de Dídac Miró, que tot 
just arrencar la sessió va prendre 
possessió del càrrec de regidor 
del Grup Municipal de la CUP-PA, 
després de la renúncia voluntària 
efectuada per Sandra Miras al 
Ple ordinari del 16 de juny. A més 
d’això, es va donar compte del 
canvi de denominació del Grup 
Municipal de CiU, que ha passat 
a denominar-se Grup Municipal 
Demòcrata (PDeCAT-Unió).

A continuació començava un ple 
carregat de temes. El primer punt 
aprovat de manera inicial va ser el 
ja conegut Pla de desenvolupament 
turístic del Masnou, que va ser 
presentat al sector turístic i la 
ciutadania en general el 4 de 
maig de 2017. Aquest Pla, que ha 
estat cofinançat per l’Ajuntament 
i la Diputació de Barcelona 
(Ajuntament 25% i Diputació 75%), 
i redactat per l’empresa Innova, ha 
fet aflorar algunes preocupacions 
que van quedar reflectides en 
les intervencions dels grups. Es 
va parlar de pisos turístics i de la 
remunicipalització de serveis, com 
el del port i el de la neteja, que, 
segons ICV-EUiA-E, són temes que 
estan directament relacionats, 
entre d’altres. La CUP va definir 
el Pla com a “marca turística de 
consum ràpid, sense valor afegit”. 
No obstant això, la majoria dels 
grups van felicitar la Regidoria de 
Turisme per la feina feta. Com a 
garantia, Ciutadans va proposar 
que el Pla s’autoavalués perquè fos 

INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DEL JULIOL

El Ple del juliol aprova les bases 
per als ajuts sobre la quota de l’IBI

efectiu. El punt va comptar amb 
17 vots a favor, els de l’Equip de 
Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-
Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), 
PSC (2 vots) i PP (1); el vot en contra 
de la CUP-PA (2 vots); i l’abstenció 
d’ICV-EUiA-E (2 vots). Ara s’obre 
un període d’informació pública 
de trenta dies hàbils, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i 
reclamacions.

Durant el torn de preguntes, 
l’Equip de Govern va contestar 
tota una bateria de preguntes de 
l’oposició i l’alcalde, Jaume Oliveras, 
va exposar la seva preocupació 
per la disminució de la qualitat 
del servei de la neteja detectada 
els últims temps, tal com havien 
apuntat diferents grups municipals 
durant el Ple. Alhora, va anunciar 
que s’estudiaria durant l’estiu 
una modificació del contracte de 
neteja per tal de millorar el servei al 
municipi.

Aprovades les bases 
reguladores per als ajuts sobre 
la quota de l’IBI
Un altre tema rellevant del 
Ple va ser l’aprovació inicial 
per unanimitat de les bases 
reguladores de la concessió 
d’ajuts sobre la quota de l’impost 
sobre béns immobles a favor de 
persones amb escassa capacitat 
econòmica, tot i no incorporar les 
esmenes presentades pels grups 
del PSC i ICV-EUiA-E, que no van 
ser aprovades al Ple. Aquests grups 
pretenien, amb les esmenes, aplicar 
els focus i la quantia reservada per a 

aquests ajuts per tal d’arribar a més 
persones, però la resta de grups 
van opinar que perseguien casos 
molt contrets, com el fet de no 
poder disposar de dos habitatges 
en comptes d’un per poder optar 
a l’ajut. Respecte a això, ICV-EUiA-E 
defensava que el que calia preveure 
no era si una persona disposava 
de dos habitatges, sinó que la 
suma del valor cadastral d’aquests 
immobles no superés l’import 
límit per optar a l’ajut. Noemí 
Condeminas va recordar una de les 
novetats d’enguany de les bases: 
aquelles persones que disposessin 
de dos habitatges podien optar a la 
convocatòria si un dels habitatges 
el cedien a la Borsa de Lloguer 
Social de l’Ajuntament. Va afegir: 
“Creiem que l’esforç d’augment es 
va fer l’any passat i que el fet que no 
s’hagin acceptat esmenes no vol dir 
que no hi hagi millores.” 

Punts aprovats per unanimitat
Es van aprovar per unanimitat: la 
ratificació del Decret d’Alcaldia 
amb número 1340, amb data 30 de 
juny de 2017, de modificació dels 
membres del Consell de la Vila de 
l’Associació no Veïnal del Casal dels 

Avis d’Ocata; la compatibilitat d’una 
funcionària; les festes locals per a 
l’any 2018, que seran el dia 21 de 
maig (dilluns de Pasqua Granada) 
i el dia 29 de juny (festivitat de 
Sant Pere), i l’aprovació inicial de 
l’expedient número 25/2017 de 
modificació pressupostària per 
crèdit extraordinari per la compra 
d’un vehicle isotèrmic per al centre 
de distribució d’aliments La Sitja. 
Tot i l’aprovació per unanimitat 
d’aquest últim punt, el grup d’ICV-
EUiA-E va definir el seu vot com un 
sí crític, perquè hi veia “un cert grau 
d’improvisació i perquè no s’havia 
obert el centre de distribució dins 
el calendari previst”. En resposta, 
la regidora d’Acció Social, Noemí 
Condeminas va explicar el perquè 
de la demora.

Altres punts aprovats
La declaració d’interès municipal de 
les obres de construcció d’una nova 
escala d’evacuació a la zona del pati 
interior de la zona nord de l’edifici 
situat al carrer de Romà Fabra, 3, 
del Masnou. Aprovada amb 19 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E 
(2 vots), el PSC (2 vots) i PP (1), i 
l’abstenció del la CUP-PA (2 vots).

La declaració de lesivitat del 
certificat de compatibilitat 
urbanística relatiu a la implantació 
d’una activitat de Club Social 
i Associació de Fumadors de 
Cànnabis, que es vol dur a terme 
al local situat a l’avinguda de Joan 
XXIII, 110, del Masnou. Aprovada 

El Pla de desenvolupament turístic del Masnou i la revisió del contracte de neteja 
també van ser protagonistes de la sessió plenària

La neteja en el punt 
de mira: l’alcalde es va 
comprometre a revisar 
el contracte per buscar-
hi solucions

SOLUCIONS



EL MASNOU VIU    SETEMBRE  2017 7

amb 19 vots a favor de l’Equip de 
Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-
Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), 
ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 vots) i PP 
(1), i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).

La desafectació de la finca ubicada 
enfront de l’edifici situat al carrer 
de Josep Anselm Clavé, 17, del 
Masnou i declaració com a parcel·la 
sobrera. Aprovada amb 19 vots a 
favor de l’Equip de Govern (ERC-
AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), 
Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E 
(2 vots), el PSC (2 vots) i PP (1), i 
l’abstenció del la CUP-PA (2 vots).

La resolució del recurs de reposició 
a l’acord del Ple de l’expedient 
de fiscalització del contracte de 
gestió de servei públic, concessió 
administrativa, del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable 
del Masnou. Aprovada amb 19 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA 
(2 vots), el PSC (2 vots) i PP (1), i 
l’abstenció d’ICV-EUiA-E (2 vots). 
Ciutadans va titllar l’actuació 
d’arriscada i va donar el seu suport 
a l’Equip de Govern. Altres grups 
van considerar que “casos com 
aquests no serien necessaris si es 
remunicipalitzés el servei”, segons 
Dídac Miró (CUP-PA).

Punts d’urgència sotmesos a 
votació
L’Equip de Govern va portar per 
urgència a aprovació dos temes 
sobrevinguts al Ple: l’increment 
en les retribucions previstes en 
la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat 2017 i l’aprovació inicial 
de l’expedient número 27/2017, 
de modificació pressupostària 
per suplement de crèdit. Tant la 
urgència de l’aprovació del punt 
com les dues propostes van ser 
aprovades amb 19 vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans 
(3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 
vots) i PP (1), i l’abstenció la CUP-PA 
(2 vots).

Mocions i declaracions 
institucionals
Moció presentada pel Grup 
Municipal de la CUP-PA per a 
la creació d’un protocol contra 
les agressions sexistes als grans 
esdeveniments d’oci o festius de la 
vila. La moció va ser aprovada amb 
20 vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA 
(2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), i el PSC 
(2 vots), i l’abstenció del PP (1).

Declaració institucional presentada 
pel Grup Municipal del PSC-CP de 
suport a la incorporació de 500 
mossos d’esquadra i la convocatòria 
de la Junta de Seguretat de 
Catalunya. Va ser aprovada amb 19 
vots a favor de l’Equip de Govern, 
amb una esmena en veu de la 
regidora Sílvia Folch, que va ser 
acceptada pel proponent (ERC-
AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), 
Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 
vots), PSC (2 vots) i PP (1); la CUP-PA 
(2 vots) va votar-hi en contra.

Declaració institucional presentada 
pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 

sobre la regulació del lloguer 
i la creació d’instruments de 
concertació econòmica amb els 
ens locals per a la rehabilitació 
d’habitatges destinats al lloguer. 
La declaració institucional va ser 
aprovada amb 17 vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
PDeCAT-Unió, 11 vots), la CUP-PA 
(2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i PSC (2 
vots), i l’abstenció de Ciutadans (3 
vots) i del PP (1). 

Declaració institucional presentada 
pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E a 
proposta del sindicat CCOO sobre 
l’escola inclusiva. La declaració 
institucional va ser aprovada per 
unanimitat de tots els partits. 

Declaració institucional presentada 
pel Grup Municipal de la CUP-
PA en nom de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua 
Catalana(CAL), de suport al 
Correllengua 2017. La declaració 
institucional va ser aprovada amb 
15 vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), la CUP-PA (2 vots), ICV-
EUiA-E (2 vots); els vots en contra 
de Ciutadans (3 vots) i del PP (1), i 
l’abstenció del PSC (2 vots).

Declaració institucional presentada 
pel Grup Municipal del PP de 
rebuig al referèndum il·legal 
anunciat per al proper 1 d’octubre 
de 2017. La declaració institucional 
no va ser aprovada. Van votar-hi en 
contra l’Equip de Govern (ERC-
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AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), 
la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (2 
vots); el PSC es va abstenir (2 vots), 
i Ciutadans (3 vots) i el PP (1) hi van 
votar a favor. 

Audiència pública prèvia al Ple
Van intervenir tres ciutadans 
interessats en qüestions diverses, 
com la neteja del poble, la manca 
d’habitatge, la platja per a gossos, 
la zona d’ombres de la platja o la 
problemàtica viscuda per la venda 
de l’Edifici Roger de Flor, 33. El 
regidor d’Habitatge, Jordi Matas, 
va incidir que calia esperar a saber 
de la Generalitat si l’operació que 
es va fer l’any 2014 era legal, quan 
el titular d’aleshores va vendre la 
propietat a un banc, i així esbrinar 
si s’hauria d’haver ofert aleshores 
el dret de tempteig i retracte a 
l’Administració.  

Les festes locals per a 
l’any 2018 seran el 21 de 
maig i el 29 de juny

FESTIUS LOCALS

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial del Pla de 
desenvolupament turístic 
del Masnou. El termini per 
presentar-hi al·legacions 
finalitza el  30 d’octubre.

Aprovació inicial de les bases 
reguladores de la concessió 
d’ajuts sobre la quota de 
l’impost sobre béns immobles a 
favor de persones amb escassa 
capacitat econòmica. El termini 
per presentar-hi al·legacions 
finalitza el 20 de setembre.

Aquesta va ser l’última sessió plenària abans de les vacances d’estiu.
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El Masnou celebra una Diada centrada 
en el futur de Catalunya

EN PORTADA

"Passi el que passi, 
Catalunya sortirà 
reforçada cap al futur" 
va ser el missatge 
esperançador de 
Requejo per cloure 
l'exposició

FUTUR

Ferran Requejo parla de la democràcia i el pluralisme nacional en el context polític actual 

A l Masnou, la com-
memoració de la 
Diada Nacional de 
Catalunya ha seguit 

amb el format consolidat els 
darrers anys, que engloba una 
xerrada per reflexionar sobre la 
situació social de Catalunya i la 
tradicional ofrena floral de les en-
titats i els col·lectius del municipi.

En uns dies d'alta intensitat 
política, el dijous 7 de setembre, 
a la tarda, a la sala de plens de 
l'Ajuntament, el catedràtic de 
ciència política a la Universitat 
Pompeu Fabra Ferran Requejo va 
desgranar una sèrie d'elements 
per donar resposta a la pregunta 
que titulava la seva ponència: 
“2017: l'any clau per a Catalunya?” 
L'alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, va ser l'encarregat de 
presentar-lo i d'iniciar i cloure 
l'acte.

El punt de partida de la xerrada 
van ser les diferents concepcions 
que es tenen de la paraula demo-
cràcia. “Al món modern, totes les 
democràcies s'han pensat des de 
l'Estat, no n'hi ha una d'internaci-
onal, i tots els estats són naciona-
listes, cosa que fa que la relació 
entre democràcia i nacionalisme 
sigui complicada”, va anunciar 
Requejo. El ponent va parlar dels 
federalismes plurinacionals, la 
democràcia de consens i la de 
secessió com “els tres models 
existents en un context de demo-
cràcia plurinacional”.

En el cas de Catalunya, “crec que 
es donen raons que justifiquen 
la legitimitat de la secessió”, va 
dir. Per argumentar-ho, va fer un 
repàs històric del catalanisme 
polític, caracteritzat, segons el 

ponent, per la voluntat de pacte 
amb el poder central de l'Estat 
per autogovernar-se i per voler 
la modernització d'Espanya. 
En aquest sentit, es va referir 
a la Constitució del 1978 com 
la del “consens”, un esforç que, 
segons ell, no va servir de gaire, 
ja que van quedar sense definir 
aspectes fonamentals suscepti-
bles d‘interpretacions diferents. 
El catedràtic va explicar que les 
insatisfaccions produïdes per 
la manca de reconeixement 
formal de la realitat nacional de 
Catalunya, així com de la forma 
d'autogovern i el canvi del siste-
ma de finançament i les relacions 

entre les institucions catalanes 
i l'Estat, van propiciar un impuls 
per reformar l'Estatut d'autono-
mia de Catalunya, que va resultar 
un fracàs després de la sentència 
del Tribunal Constitucional l'any 
2010. “L'intent de la via del pacte 
va ser l’única cosa bona del pro-
cés de la reforma de l'Estatut”, va 
recordar Requejo.

El ponent també va parlar de la 
possibilitat de les anomenades 
“terceres vies”, que inclouen la 
hipòtesi d'una reforma federal de 
la Constitució, i va dir que, perquè 
realment una tercera via fos 
possible i factible per solucionar 

La sala consistorial es va omplir per escoltar la ponència del catedràtic de ciència política, Ferran Requejo.
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Les entitats del municipi van realitzar les seves ofrenes al monòlit de la plaça de l'Onze de Setembre.

Membres del consistori a l'acte institucional de celebració de la Diada.

les tensions nacionals de fons, 
“caldria assegurar un reconei-
xement formal de les diferenci-
acions de Catalunya, és a dir, un 
autogovern, un nivell de fiscalitat 
i finançament suficients, i garanti-
es dels procediments per fer que 
els acords s'acomplissin”. Amb tot, 
Requejo va assegurar que estava 
convençut que no era un model 
possible a l'Estat espanyol, ja que 
“el federalisme és un gran invent 
institucional només si s'acomoda 
a les realitats concretes on s'ha de 
dur a terme”.

També va parlar de l'actualitat 
política i, com no podia ser d'una 
altra manera, del Referèndum 
previst per a l’1 d'octubre, 
després que, dos dies abans 
de la xerrada, el Parlament 
aprovés una llei que el ponent 
va reconèixer com a “il·legal en 
relació amb el marc constitucio-
nal legal”. Requejo va parlar dels 
motius pels quals s'havia arribat 
a aquest punt i es va referir a la 
impossibilitat de la via de l'acord 
que havia conduït a la de la rup-
tura. Va citar el poder central i el 
Tribunal Constitucional com els 
desencadenants d'aquest tren-
cament “en no haver entrat en la 
lògica que un referèndum és el 
millor procediment per aclarir 
si a Catalunya hi ha una majoria 
favorable a la independència”. 

El ponent va reconèixer la 
independència com un objectiu 
legítim —tot i que s'estava fent 
en condicions adverses— 
i es va referir a la ciutadania i  
als ajuntaments com la gran 
força del moviment indepen-
dentista. 

Mirant al futur, va dir que, en el 
cas que el referèndum es fes, 
calia “aconseguir el màxim de 
participació” i, en el cas que no, 
“la màxima mobilització de la 
ciutadania”. Amb tot, Requejo va 
llançar un missatge  
esperançador per cloure la seva 
exposició: “Passi el que passi, 
Catalunya sortirà reforçada cap 
al futur”.

Una ofrena floral participativa i 
reivindicativa
L'espetec de les salves dels trabu-
caires van donar el tret de sortida 
a la jornada de la Diada de l'Onze 
de Setembre de 2017 al Masnou, 
on els veïns i veïnes del municipi 
van commemorar aquesta data 
amb una ofrena floral a la plaça 
del municipi que duu aquest nom.

“Per la sobirania del poble i la 
República catalana” va ser el lema 
del manifest d'enguany, signat 
per ERC-MES-AM, PDeCAT-UNIÓ 
i CUP-PA —tres dels set grups 
polítics amb representació al 
consistori—, que va ser llegit per 
la representant cupaire Georgina 
Segarra. El manifest d'aquesta 

Diada va estar marcat per un 
fet: el referèndum convocat per 
al proper 1 d'octubre, que el 
text descrivia com un acte de 
“dignitat, sobirania, desobedièn-
cia, coherència i llibertat”. L'escrit 
també cridava a la “mobilització 
pacífica i sostinguda” als carrers 
per part de la ciutadania.

A continuació de la lectura del 
manifest, una gran representa-
ció de les entitats locals —més 
d'una cinquantena— van partici-
par en l'ofrena floral celebrada 
al monòlit de la plaça. Després 
d'agrair la presència del teixit 
associatiu del municipi, l'alcalde, 
Jaume Oliveras, acompanyat a 
l'acte per la majoria de regidors 
i regidores del consistori —amb 
l'absència dels representants 
de C's i el PP—, va dir que 
“l'Ajuntament estarà a l'altura 
del moment de l'1 d'octubre” i, 
ensenyant una papereta, va as-
segurar que “al Masnou tothom 
podrà dipositar-la en una urna” 
aquell dia.

L'acte institucional, que va ser 
conduït pel masnoví Pep Parés, 
va cloure amb l'exhibició de la 
Colla Bastonera Ple de Cops, que 
va ballar el No volem, i la inter-
pretació de dues peces musicals 
a càrrec de la Coral Xabec de 
Gent del Masnou: el Cant de la 
senyera i Els segadors. 
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Comença un nou curs escolar
Més de tres mil alumnes tornen a les aules dels centres educatius del municipi

ENSENYAMENT
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S 'acaba l'estiu 
i comença un 
nou curs escolar 
al Masnou. El 

dimarts 12 de setembre va 
ser el dia de la tornada a la 
normalitat per als més de 
tres mil escolars que cursen 
segon cicle d’infantil, pri-
mària o ESO al municipi i les 
seves famílies. Enguany, han 
augmentat les línies d’ESO i, 
aquest curs, l’Institut Mare-
mar compta amb tres línies 
de 1r d’ESO, i el Mediterrània, 
amb tres línies de 2n d’ESO, 
per donar continuïtat als tres 
grups de 1r d’ESO que puja-
ven del curs passat. Les llars 
d’infants van iniciar el curs 
uns dies abans i, pel que fa 
a les escoles bressol munici-
pals, Sol Solet i La Barqueta, 
l’ocupació és del 100%.

La principal novetat d’aquest 
nou curs és el trasllat de 
l’Escola Municipal de Música 
del Masnou (EMUMM), que 
passa a ubicar-se a la primera 
planta de l’equipament Els 
Vienesos, al Masnou Alt. És 
previst que els ensenya-
ments comencin el 2 d'octu-
bre en aquest equipament 
i, en el moment de tancar 
aquesta edició, hi havia 
programada una reunió amb 
les famílies prèvia a l’inici 
de curs, el divendres 15 de 
setembre, a les 17.30 h, a la 
sala d’actes de la Biblioteca 
Joan Coromines. 

Les obres a Els Vienesos 
també han ocasionat 
l’endarreriment de l’inici 
de les classes d’alguns dels 
cursos i tallers del Centre 
de Formació per a Persones 
Adultes (CFPAM) fins a princi-
pis d’octubre. 

Meritxell Blanch
Regidora 
d’Ensenyament

Amb el trasllat de l’EMUMM, donem 
compliment a una de les línies d’en-
senyament del Pla d’acció municipal, 
en unes instal·lacions on el servei 
podrà continuar desplegant tot el 
seu potencial. Vull aprofitar aquestes 
línies per agrair la feina a tot l’Equip de 
Govern, i molt especialment al perso-
nal de les regidories d’Ensenyament, 
Manteniment i Projectes i Obres, que 
han treballat de valent per la millora de 
l’Escola Municipal de Música, i també 
agraeixo a l’equip docent i als usuaris 
de l’EMUMM la forta confiança en el 
servei. I també  faig extensiu aquest 
agraïment a l’escola Ferrer i Guàrdia 
i la seva AMPA per la bona disposició 
que han mantingut i que ha permès a 
l’EMUMM seguir creixent a les instal·la-
cions que ha compartit amb aquesta 
escola els darrers anys.

INAUGURACIÓ 
OFICIAL 

DEL CURS 
2017-2018

L’acte d’inauguració 
oficial del curs 
escolar tindrà lloc 
el 19 de setembre, 
a les 18.30 h, a la 
Sala Joan Comellas 
de l’Edifici Centre, 
amb una xerrada 
a càrrec de Jordi 
Collet que duu 
per títol “Famílies 
i escola. Quins 
vincles? Per a quina 
educació?”. Durant 
l’acte, organitzat 
conjuntament entre 
l’Aula d’Extensió 
Universitària i 
l’Ajuntament del 
Masnou, hi ha 
prevista una petita 
actuació de la Jove 
Orquestra de Cambra 
del Masnou (JOCEM) 
com a cloenda. 
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ACCIÓ SOCIAL

La Sitja serà més 
que un punt 
de distribució 
d’aliments: 
col·laborarà amb 
els SBAS en el pla 
d'intervenció i 
seguiment d’una 
persona o família

La Sitja, ubicada al carrer de 
Cuba, 6, distribuirà aliments 
i productes higiènics de 
primera necessitat (sobretot 
infantils) 

COL·LABORACIÓ 
AMB ELS SBAS

ALIMENTS I PRODUCTES 
DE PRIMERA NECESSITAT

A punt el centre de distribució 
d'aliments La Sitja

Un únic centre, un objectiu comú: ajudar qui més ho necessita
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El primer camió d’aliments va arribar al local el 18 de juliol passat. 

A ixí va ser el dia que va 
arribar el primer camió 
carregat d’aliments al 
local de La Sitja: feia una 

calor infernal, era juliol. Voluntaris, 
tècnics i algun càrrec electe espe-
raven amb paciència l’arribada del 
primer carregament. S’organitzaven 
en fila per omplir les estanteries que 
havien d’allotjar els queviures. En 
silenci, i de manera ordenada, anaven 
omplint els prestatges. Les seves 
cares ho deien tot i d’una manera o 
altra reflectien els sentiments de tots 
aquells que han ajudat a fer realitat La 
Sitja: il·lusió, nervis, esperança, esforç i 
voluntat d’ajuda incondicional; en re-
sum, solidaritat per ajudar els qui més 
ho necessiten i millorar-ne les condici-
ons de vida. No ha estat un camí fàcil, 
ja que diversos entrebancs n’han en-
darrerit l’obertura, però l’objectiu ha 
seguit sempre intacte: crear un punt 
únic de distribució d’aliments gratuït 
per a totes les persones i famílies en 
situació de pobresa o risc d'exclusió 
social derivades pels Serveis Socials 
Bàsics (SBAS) de l'Ajuntament. Amb 
tot, es preveu que el centre s’inauguri 
a final d'octubre, si bé, obri les seves 
portes abans.

La Sitja englobarà en un únic espai 
els tres bancs d'aliments ja existents 
al Masnou actualment, que, gestio-
nats per Càritas, Creu Roja, i Fundació 
Temps i Compromís, atenen aproxi-
madament 290 famílies (unes 850 

persones) en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica. D’aquesta manera 
es garantirà una prestació equitati-
va i igualitària a tota la ciutadania, 
s’optimitzaran els recursos humans i 
materials, i s’afegirà valor al projecte 
amb recursos com la informatitza-
ció del procés, el treball en xarxa i el 
foment del voluntariat, entre d’altres. 
El centre, cogestionat per l’Ajunta-
ment, distribuirà aliments i productes 
higiènics de primera necessitat (so-
bretot infantils), i alhora col·laborarà 
amb els SBAS en el pla d'intervenció 
i seguiment d’una persona o família, 
la realització d'activitats de foment 
de l'autonomia personal i social, i 
l'organització de recaptes, campanyes 
de sensibilització, activitats educati-
ves, etc.

La col·laboració, que es gestava 
en el marc del Consell Municipal 
de Benestar Social, en què es va 
acordar, l'any 2015, iniciar un tre-
ball conjunt entre les tres entitats 
que realitzen tasques de distribu-
ció d'aliments i l'Ajuntament per 
endegar una acció col·laborativa 
que millorés els diferents serveis 
que s'estaven oferint al municipi, 
culminava amb la signatura d’un 
conveni, el 31 de juliol passat, 
entre les quatre parts implicades. 
A banda del que ja reben de la 
Unió Europea, de la Fundació Banc 
d'Aliments i de proveïdors privats, 
a partir d’ara les entitats també 
rebran una subvenció municipal 
per fer front a l'adquisició dels pro-
ductes que s'han de distribuir. 
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CULTURA

L a nova temporada 
escènica combinarà la 
programació pròpia 
amb diverses actuacions 

d’àmbit local, però, aquesta vega-
da, n’hi ha una de ben especial i 
dedicada a un sector concret del 
municipi: els joves. Després de 
buscar propostes que poguessin 
atreure i interessar el públic jove 
del Masnou, l’obra escollida ha 
estat Paradís. Nico & Sunset. A 
través de tres relats que parlen de 
la família, la soledat i l'amor, el 16 
de desembre, els intèrprets Albert 
Baró, Albert Salazar, Elisabet 
Casanovas, Adrián Grösser i el 
masnoví Artur Busquets convida-
ran els espectadors a la recerca del 
seu paradís perdut a partir d’una 
comèdia construïda pel drama. 

La inauguració de la temporada 
escènica musical a càrrec dels 
músics masnovins Josep Traver 
i Jaume Maristany pot ser que 
s’hagi convertit en una tradició. 
Enguany seran acompanyats per 
artistes convidats i altres sorpreses 
que es revelaran el dissabte 21 
d’octubre al vespre. La temporada 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet 
s’estendrà fins al desembre, quan 
la tradició hi faci presència de nou 

Els joves es fan un lloc a l’Espai Escènic
El darrer trimestre del 2017 de la programació estable vol atreure l’atenció del públic 

jove per les arts escèniques 

amb el Ballet del Trencanous de 
l’Associació de Dansa del Masnou, 
els dies 29 i 30 de desembre, per 
cloure la temporada.

Mentrestant, per l’escenari passa-
ran artistes reconeguts de l’escena 
catalana, com Joan Pera, el 5 de 
novembre, que amb el seu nou xou 
Capri recollirà alguns dels monò-
legs més coneguts del popular 
actor i humorista català Joan Capri 
(1917-2000), com ara El pobre 
González, Nàufrags, El matrimoni o 
El maniàtic, entre d’altres. També 
l’actor madrileny Alberto San Juan 
visitarà el Masnou l’11 de novem-
bre per representar-hi un autore-
trat d’un jove capitalista espanyol. 

La sessió de teatre familiar per 
a infants a partir de cinc anys (i 
adaptada per a persones sordes) 
arribarà el 12 de novembre amb El 
jardí de l’avi, un conte reciclat, de la 
companyia Animamundi Teatre.

El que no pot faltar en aquesta 
programació estable són les repre-
sentacions ofertes per intèrprets 
locals. La secció “Fet al Masnou” 
comptarà amb una comèdia musi-
cal dels GAT. Company, la història 
d'un solter i cinc parelles casades 
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d'amics seus, es representarà els 
dies 6, 7, 8, 12, 13 i 14 d’octubre. 
També a l’octubre, el dia 15, amb 
motiu dels actes commemoratius 
del 150è aniversari del naixement 
del mestre Lluís Millet i Pagès, la 
JOCEM oferirà la seva Simfonia de 
les joguines, un espectacle peda-
gògic interactiu adreçat a infants 
d’edats compreses entre els quatre 
i els dotze anys i públic familiar 
en general que vol explicar com 
es forma la música i què és una 
orquestra.
La Swing Out Night, la nit del 4 
de novembre, serà una altra de 
les propostes locals en què els 
espectadors podran gaudir ballant 
i escoltant la música en directe de 
la mà de l’associació Ple de Swing. I 
ja de cara a les festes nadalenques, 
el 23 de desembre, abans del ballet 
del Trencanous, Maribel’s Dansa 
i Gimnàs felicitarà el Nadal de la 
manera que millor ho saben fer: 
ballant.  

 Neus  
Tallada

 Regidora de 
Cultura

A més de la programa-
ció pròpia i d’àmbit local 
que proposem habitual-
ment, com la música, la 
comèdia o el teatre fami-
liar, i amb l’objectiu d’ar-
ribar a tots els públics, el 
darrer trimestre, a l’Espai 
Escènic Ca n’Humet, hem 
buscat oferir un espai i 
una oferta cultural adre-
çats als joves. Tal com 
s’ha recollit al Pla local de 
joventut, hem programat 
Paradís, una obra en for-
mat de relats que parla 
de temes quotidians que 
preocupen als joves.

D’altra banda, des-
taquem la iniciativa de 
l’entitat local AJTEM de 
programar la "Setmana 
Potter", farcida d’activi-
tats vinculades al món 
de la màgia, per a tots 
els públics i implicant la 
participació de diferents 
sectors del municipi.

Les representacions dels 
coneguts Joan Pera i Alberto 
San Juan formen part de 
la programació d’aquesta 
temporada

APOSTES DESTACADES

L’ESPAI ESCÈNIC CELEBRARÀ 
EL 20È ANIVERSARI DEL 

PERSONATGE HARRY POTTER

L’univers màgic de Harry Potter serà a l’Espai Escènic els 
dies 25 i 26 de novembre per celebrar el vintè aniversari 
de la publicació del primer llibre d’aquest personatge de 
J. K. Rowling: Harry Potter i la pedra filosofal. 

Entre les activitats programades per l’ Associació Juvenil 
de Teatre del Masnou (AJTEM)  d’ aquesta efemèride, 
es troba l’espectacle familiar Màgia júnior, la projecció 
del documental Proyecto Patronus, de Fernando Vidal 
Llavata i Beatriz Martínez Arranz, i un concert de la 
Joves Orquestra  de Cambra del Masnou (JOCEM) de les 
cançons de la banda sonora original de John Williams de 
Harry Potter i la pedra filosofal. 

A més, l’ AJTEM 
ha conovcat 
un càsting per 
al musical que 
prepara sobre 
Harry Potter, 
per al qual 
busquen nois 
i noies de 
més de nou 
anys, joves, 
adults i 
gent gran. 

Les persones interessades poden contactar-hi al 
correu casting@harrypotterelmusical.cat o al 

Facebook @harrypotterelmusical
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

L a perruqueria Estil va 
ser la guanyadora del V 
Concurs d’Aparadors del 
Ple de Riure, amb un total 

de 30 dels 80 vots emesos. L’establi-
ment que va quedar segon va ser 
la impremta 4Colors, amb 27 vots; 
i el tercer lloc va ser per a la botiga 
Coloraina, amb 23 vots. 

Parlem amb Lorena Villaplana, pro-
pietària de l’establiment guanyador, 
una jove emprenedora que valora 
aquesta iniciativa com una oportu-
nitat.

¿Què li ha semblat la iniciativa 
del Concurs i com es va inspirar a 
l’hora de decorar l’aparador?
La idea de poder exhibir els nostres 
comerços d'una manera creativa 
em sembla molt original i, per això, 
no vam dubtar a presentar-nos-hi 
i gaudir d'aquesta oportunitat. La 
inspiració del nostre aparador va 
sorgir fruit d’una barreja entre el 
cartell d’aquest any del Ple de Riure 
i la representació del que tenim al 
poble: unes platges perfectes per 
gaudir del cel, el mar i les diferents 

La perruqueria Estil, guanyadora del  
V Concurs d’Aparadors del Ple de Riure

A més de fer referència al Festival, l’establiment va decorar l’aparador al·ludint 
a la platja del municipi

activitats que podem realitzar amb 
aquest clima tan meravellós que 
tenim al Masnou.

¿Creu que el Masnou compta amb 
un bon teixit comercial?
Sí que ho crec. El Masnou té un bon 
assortiment de comerços per poder 
gaudir d'una comoditat diària, una 
bona gastronomia, serveis de ben-
estar, oci, activitats culturals...

¿Quan fa que la perruqueria Estil 
és oberta i per què va decidir 
emprendre aquest negoci al 
municipi?
La perruqueria Estil és oberta des de 
fa gairebé deu anys. Es va inaugu-
rar l’1 de maig del 2008. La decisió 
d’obrir la perruqueria al carrer de 
Fontanills, 11 va ser perquè volia 
evolucionar i arriscar-me a empren-
dre la meva pròpia empresa. Des de 
ben jove vaig decidir començar a 
formar-me com a estilista i, gràcies 
al fet de tenir-ho tan clar, als 23 anys 
vaig poder obrir la perruqueria Estil 
i oferir els meus serveis als masno-
vins i masnovines.

¿Què singularitza la seva de la 
resta de perruqueries?
A la perruqueria Estil ens agrada 
poder ser creatives, no deixem que 
la rutina ens deixi estancades. Per 
això, ens renovem amb les tendèn-
cies i les tècniques més innovado-
res. Ens encanta la gent atrevida 
que es posen colors de fantasia i ens 
divertim molt quan venen infants. 
Fem que sigui divertit per a ells i que 
vulguin tornar. Convidem a tothom 
a venir i a descobrir el nostre món 
de fantasia! 

La creativitat 
d’aquestes 
perruqueres es 
va reflectir més 
enllà dels cabells 
amb la creació de 
l’aparador Ple de 
Riure

CREATIVITAT 
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L’equip de la perruqueria Estil al local, al carrer de Fontanills, 11.
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ACTUALITAT

Iniciades diverses mesures per 
millorar la neteja a la via pública

S’ha posat en marxa un equip de la brigada de tardes, format per tres operaris

L ’Ajuntament continua 
aplicant mesures per 
millorar la situació de la 
neteja al municipi. Des-

prés de la recent contractació de la 
neteja del parc de Vallmora i de la 
riera d’Alella, el dimarts 29 d’agost 
es va posar en marxa un equip de 
la brigada de tardes, format per tres 
operaris de personal propi, que, 
de dilluns a divendres, es dedicarà 
a reduir els desbordaments dels 
contenidors en les catorze àrees 
més saturades del municipi. La seva 
tasca és, principalment, recollir 
aquelles bosses d’escombraries, 
brossa diversa i mobles que sobre-
surtin dels contenidors o estiguin 

per terra per deixar la zona reco-
llida. A la vegada, s’està revisant el 
contracte de neteja actual, tal com 
es va comprometre a fer l’alcalde, 
Jaume Oliveras, en el Ple de juliol. 
Així mateix, s’està treballant en 
l’impuls de la recollida comercial, 
així com en la racionalització dels 
circuits interns de comunicació i 
gestió d’incidències, entre d’altres.

En paral·lel, el dimarts dia 5 de 
setembre, a la tarda, l’Ajuntament es 
va reunir amb representants d’asso-
ciacions veïnals i de la Federació de 
Comerç amb l’objectiu de millorar el 
civisme i la convivència al municipi. 
En la trobada, encapçalada per l’al-

calde, s’hi van exposar els principals 
problemes que l’Ajuntament ha 
detectat al municipi (els excrements 
de gossos, la proliferació de grafits, 
l’abandonament de mobles vells i el 
desbordament de contenidors), i les 
mesures extraordinàries exposades 
abans. Durant el torn de paraula, les 
intervencions dels assistents van 
coincidir amb la valoració feta per 
l’Ajuntament amb diferents matisos, 
en funció de les zones. Per tot això, 
es considera que ha arribat el mo-
ment de treballar en profunditat en 
el Pacte pel civisme al Masnou, reco-
llit en l’actuació 154 del Pla d’actua-
ció municipal (PAM), a través d’una 
comissió de civisme, que es preveu 

S’està revisant 
el contracte de 
neteja actual. 

REVISIÓ
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Operaris de la brigada dediquen gran part de la seva jornada a reduir els desbordaments dels contenidors més saturats del municipi.
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Una brigada 
d’intervenció 
ràpida reduirà els 
desbordaments dels 
contenidors, entre 
d’altres urgències

RAPIDESA 
I AGILITAT

Després de mig any des de 
la inauguració de la primera 
fase del parc de Vallmora, 
el manteniment previst per 
l’empresa constructora (res-
ponsable del manteniment 
del parc fins a final de 2017) 
va ser considerat insuficient 
per l’Ajuntament, que va de-
cidir contractar una empresa 

Treballs de manteniment de gran envergadura durant l’estiu

que s’emmarqui dins el Consell de 
la Vila. La reunió també va comp-
tar amb l’assistència de la segona 
tinenta d’alcalde i regidora d’Acció 
Cívica, Sílvia Folch, i del regidor de 
Manteniment, Serveis Municipals i 
Paisatge, Joaquim Fàbregas.

En el marc de la reunió, es va apro-
fitar per fer un repàs de les orde-
nances actualitzades i les sancions 
pertinents: l’Ordenança de civisme 

i convivència ciutadana; de tinença 
d’animals de companyia; de la reco-
llida, el transport i el tractament de 
residus sòlids urbans; de la publici-
tat, la venda i el consum de begudes 
alcohòliques a les vies i espais 
públics; i dels clubs de fumadors 
de cànnabis. A continuació, es van 
exposar les campanyes publicitàries 
de civisme que l’Ajuntament ha dut 
a terme fins al dia d’avui  
per corresponsabilitzar la ciutada-

nia en: el respecte a l’espai públic 
(amb la campanya “El Masnou és 
casa teva”), la recollida selectiva o 
la tinença responsable d’animals, 
entre d’altres.

Els esforços en aquesta línia també 
s’intensifiquen i es preveu el llança-
ment d’una campanya de sensibi-
lització que apel·li de nou al civisme 
per a aquesta tardor. 

especialitzada per fer el desher-
batge dels talussos del parc el 16 
d’agost passat. 

El 2018, el responsable del 
manteniment del parc passarà 
a ser l’Ajuntament i, per aquest 
motiu, és previst incorporar 
aquestes tasques al contracte de 
neteja, a la vegada que es faran 
efectius els recursos necessaris 

per al bon manteniment d’aquest 
espai. 

Pel que fa a la riera d’Alella 
(el tram comprès dins el terme 
municipal del Masnou), el dia 
29 d’agost se’n van començar 
a retirar l’excés de canyes i les 
restes de riuades per evitar perills 
en cas de pluja intensa, plagues 

(com ara les de ratolins) i males 
herbes. L’empresa especialitzada 
en jardineria Agro Alella (Jardins 
J. Soriano, SL) ha realitzat 
aquests treballs, per un import 
d’11.511,94 euros, IVA inclòs.

A la riera,  l'Ajuntament ha 
previst una neteja d'aquest tipus 
quatre vegades a l'any.

Treballs realitzats a la riera d'Alella (tram del Masnou).
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A punt els centres educatius del Masnou

S'han invertit 
125.000 euros en 
la posada a punt 
de les escoles.

INVERSIÓ

Façana de l'escola Ocata.

ACTUALITAT

L a posada a punt 
dels centres 
en un curt ter-
mini de temps 

necessita una gestió àgil 
i coordinada. Per aquest 
motiu, alguns treballs 
s’han realitzat mitjançant 
la contractació d’una em-
presa externa i, d’altres, 
amb personal propi de 
la brigada municipal. En 
total, s’hi han invertit prop 
de 125.000 euros, 60.000 
dels quals els sufragarà la 
Generalitat. La majoria de 
les intervencions han es-
tat obres de manteniment 
i d’eficiència energètica, 
i ja estan gairebé totes 
enllestides. 

L’escola Lluís Millet té una 
nova porta d’emergències 
al menjador escolar, un 
envà dins dels vestidors 
del personal del menjador 
i reg automàtic en una 
zona del pati. Quant a l’es-
cola Ferrer i Guàrdia, s’han 
reparat les finestres del 
parvulari (edifici d’infan-
til) i de la primera planta 
(edifici de primària), s’ha 
arranjant el pati de l’edifici 
de cicle infantil, on s’ha 
repicat tota la zona de 
formigó i s’ha reomplert 
de sauló, s’ha canviat la 
porta del magatzem de 
material esportiu de la 
pista, s’han fet actuacions 
de jardineria i també s’ha 
instal·lat reg automàtic en 
el pati infantil. Al centre 
educatiu Marinada s’ha 
instal·lat reg automàtic 
per als jardins de l’entrada, 
portes noves als lavabos 
del pati i il·luminació a 
l’exterior. A l’escola Ocata, 

s’han traslladat les calde-
res i s’està construint una 
escala d’evacuació al pati 
interior del centre; alhora, 
s’han retirat les plaques de 
la coberta de fibrociment 
de l’antiga sala de calde-
res. També se substituiran 
en breu nou finestres de 
dues aules de la primera 
planta de l’edifici per unes 
de noves. Pel que fa a 
l’escola Rosa Sensat, ara 
compta amb una nova 
font al pati d’infantil i una 
rampa d’accés a la pista, 
feta de formigó amb pen-
dents per dirigir l’aigua 

cap a un canaló de reco-
llida. També, a la majoria 
d’escoles s’hi han fet altres 
feines de manteniment 
centrades en la pintura de 
parets, portes i altres ele-
ments dels equipaments 
educatius. 

Respecte a l’estalvi ener-
gètic, en aquesta ocasió 
s’ha treballat a les escoles 
Rosa Sensat i Marinada, on 
s’han substituït els fluo-
rescents dels passadissos 
per d'altres de tipus LED, 
amb un consum notable-
ment més baix. També 

s’han instal·lat detectors 
de presència als lavabos 
per al control d’encesa 
i apagada dels llums. A 
més, per evitar el consum 
innecessari d’electricitat 
de les pissarres digitals 
i els ordinadors, s’han 
instal·lat interruptors per 
desconnectar aquests 
aparells. Les millores, que 
han suposat una inversió 
de més de 10.000 euros, se 
sumen a les ja implanta-
des al desembre de 2016 
a l’escola Ferrer i Guàrdia, 
quan es van unificar els 
comptadors. 
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Més usuaris al bus urbà del Masnou 
Des de final del 2016, el bus urbà presta servei tots els dies 

de l’any en horari de matí i tarda

L a línia de bus urbà C-19 
continua creixent en nombre 
de viatgers. La principal causa 
d’aquest augment és l'ampli-

ació que l’any 2016 es va implantar en 
l'horari de l'autobús urbà, amb l’objec-
tiu de prestar servei tots els dies de l’any 
en horari de matí i tarda. Avui, el bus 
urbà funciona els dies laborables (de 
dilluns a divendres), de 7 a 22.30 h, i els 
dissabtes, diumenges i dies festius, de 
9 a 22 h. Possiblement, altres millores, 
com la informació en temps real amb 
una aplicació per a dispositius mòbils, la 
pàgina web i la pantalla informativa que 
hi ha al davant de l’estació del Masnou, 
també han contribuït a l’augment 
d’usuaris. 

Durant el primer semestre del 2016, el 
servei va tenir 71.824 viatgers, mentre 
que, en el mateix període del 2017, els 
usuaris van ser 83.232; per tant, hi ha 
hagut un increment del 15,88%. Aquest 
increment és encara més alt si compa-
rem el nombre de viatgers del primer 
semestre del 2015 amb el del 2017 (del 
25,13%). 

Respecte a l’evolució dels viatgers, la 
comparació dels cinc primers mesos 
d'aquest 2017 enfront als equivalents 
del 2016 denota que, en dies feiners, la 
línia urbana ha crescut gairebé un 9%. 

Els dissabtes, la línia ha registrat en-
torn d'un 4% més de viatgers respecte 
de l'any 2016 i, en general, creixen 
les validacions de títols integrats 
(+20,05%) mentre que la compra de 
títols propis gairebé es manté sense 
variacions (+3,48%). Els diumenges 
i els dies festius dels cinc primers 
mesos del 2017, que no es poden 
comparar amb els de l'any anterior 
perquè encara no hi havia servei 
aquests dies, van utilitzar l’autobús 

L’evolució del 
nombre de 
viatgers ha crescut 
exponencialment 
des de l’ampliació 
de l’horari del 
servei

CREIXEMENT 

MOBILITAT

2.720 viatgers. Actualment hi ha 
onze línies d’autobusos que passen 
pel Masnou, comptant el servei urbà 
i l’interurbà, i se’n poden consultar 
detalladament els horaris, les parades 
i tot el calendari a la pàgina web de 
www.moventis.es (l’empresa de trans-
port per carretera Casas-Moventis 
presta el servei de transport urbà al 
Masnou des del gener del 2015, gràci-
es a un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya, l’ATM i l’Ajuntament). 
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La línia C-19 recorre el municipi els 365 dies de l’any. 
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TURISME

Actuacions per millorar el control 
i la gestió dels pisos turístics

Segons les darreres dades del Consell Comarcal, al Mas-
nou hi ha 40 habitatges i 36 habitacions d’ús turístic. 

Tot i que les competències municipals per incidir en matèries de turisme 
i habitatge són limitades, l’Ajuntament ha endegat un seguit d’actuaci-
ons per tal de millorar el control i la gestió dels habitatges d’ús turístic al 
municipi. 

D’una banda, s’està fent un estudi de costos de la taxa per declaració 
responsable per legalitzar els habitatges d’ús turístic, per tal d’actua-
litzar-ne l’import. De l’altra, s’està fent un recull d’informació sobre els 
habitatges d’ús turístic registrats i els oferts en plataformes virtuals 
per detectar situacions d’habitatges no legalitzats. Segons un estudi 
realitzat pel Consell Comarcal, en què analitza l’oferta de la plataforma 
AirBnB, el Masnou comptava, a final de juliol de 2017, amb 40 habitat-
ges d’ús turístic (231 places d’allotjament) i 36 habitacions (89 places 
d’allotjament).

Entre d’altres accions municipals, també és previst fer una anàlisi de la 
relació que pot existir entre l’oferta d’habitatges d’ús turístic i els habi-
tatges de lloguer residencial.

Amb la informació obtinguda, l’Equip de Govern estudiarà la possibilitat 
d’iniciar l’elaboració d’algun instrument de regulació dels habitatges 
d’ús turístic, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, situacions 
de massificació i de transformació no desitjada de les característiques de 
la població del Masnou.

El Pla estratègic de turis-
me, aprovat inicialment 
a la sessió del Ple del 
mes de juliol, recull 
l’interès de l’Ajunta-
ment en un desenvo-
lupament econòmic 
a través de l’activitat 
turística que sigui sos-
tenible i que generi el 
mínim possible d’im-
pactes negatius en la 
població. A més, des 
de la Regidoria d’Ha-
bitatge es té consci-
ència de la situació de 
l’oferta d’habitatges 
de lloguer, limitada 
i amb preus a l’alça 
(seguint la tendència 
de tot l’entorn de 
Barcelona).

El Cementiri del Masnou, 
finalista al concurs de la 
revista 'Adiós Cultural'

El panteó de la família Pagès i Fàbregas, que data de 
1926 i està ubicat al Cementiri Municipal del Masnou, 
ha estat seleccionat entre els finalistes de la catego-
ria de millor monument al Concurs de Cementiris 
d'Espanya. 

A partir dels finalistes triats per un jurat d'especia-
listes, es va obrir la votació popular perquè tothom 
pugui triar el millor monument. Fins al 30 de setem-
bre es podrà votar a la pàgina web de la revista 
(www.revistaadios.es). El millor monument rebrà un 
premi de 1.000 euros.

El concurs fotogràfic 
Racons del Masnou ja té 
guanyador

Aquest estiu, l'Ajuntament ha organitzat el primer 
concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram. Els 
participants havien d'escollir un racó del poble, fer-ne 
la fotografia i penjar-la a la xarxa social amb l'etiqueta 
#RaconsdelMasnou. Els finalistes de cada setmana 
han estat triats per vot popular i un jurat ha escollit 
com a guanyador d'aquesta primera edició l'usuari 
@miguelcortesj.

El concurs ha tingut una 
bona acollida, amb molts 
participants i més de 200 
publicacions de tots els 
racons del Masnou. El premi 
per al guanyador ha estat 
un àpat per a dues persones 
al restaurant del Masnou 
Tresmacarrons.
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COMUNITAT

Sona la música a Els Vienesos 
L’equipament serà la nova seu de l’Escola Municipal de Música del Masnou

D ’ençà que es va inaugurar 
l’edifici d’Els Vienesos, 
l’11de setembre del 2009, 
les seves parets han anat 

acollint diversos serveis municipals. 
Aquest edifici, situat al carrer de la 
Segarra amb Pollacra Goleta Constança, 
va ser concebut com un equipament de 
proximitat per acostar l'Administració a 
la ciutadania i revitalitzar una àrea amb 
una important mancança de serveis 
públics municipals. Va ser dissenyat 
estructuralment i funcionalment per 
a la dinamització sociocultural i l'acció 
comunitària, i així ha estat al llarg del 
temps: tant per a joves, que disposen 
del seu racó, amb el Servei d'Informació 
Juvenil (SIJ) un dia a la setmana, com 
per a adults, que ocupen les aules del 
Centre de Formació de Persones Adul-
tes del Masnou, entre d’altres.

Actualment, aquest edifici està en obres 
per acollir en breu l’Escola Municipal de 
Música del Masnou (EMUMM). L’Escola 
de Música va arrencar al Masnou el curs 
escolar 2009-2010. Durant el primer 
any de funcionament, l'EMUMM va 
desenvolupar les seves activitats a les 
instal·lacions de l'Institut Mediterrània 
i, posteriorment, a l'escola Ferrer i 
Guàrdia fins a data d’avui. A partir del 2 
d'octubre, obrirà les portes a la seu d’Els 
Vienesos.

Amb la finalitat d’acollir l’EMMUM, ha 
estat necessària una remodelació i una 
redistribució de l’edifici. La primera fase 
de les obres, que van començar el mes 
d’agost i s’allargaran fins a la primera 
quinzena de setembre, ha començat 
per la primera planta, on està previst 
ubicar-la. Els treballs consisteixen bàsi-

cament a instal·lar aïllament acústic 
a les aules. En concret, l’espai consta 
de sis aules de quasi 40 m² cada una, 
i una sala de professors. El pressupost 
de les obres és d'uns 55.000 euros i 
l'empresa encarregada és COYNSA.
La segona fase de les obres es con-
centrarà a la planta baixa de l'edifici, 
on passarà a ubicar-se el Centre de 
Formació de Persones Adultes del 
Masnou (CFPAM), que fins ara es tro-
bava a la primera planta, on seguirà 
mantenint una aula d'informàtica. 
Amb la reforma, la planta disposarà 
d'una sala d'actes d'uns 80 m², tres 
aules d'uns 26 m² i dues aules d'uns 
40 m², que es podran unificar per 

El 2 d'octubre, 
l’EMUMM obrirà 
les portes a 
la seu d’Els 
Vienesos 

Es preveu que la remodelació 
completa finalitzi el mes 
d’octubre

EMUMM

REMODELACIÓ

crear una aula de 80 m² o ampliar 
la superfície de vestíbul. La reforma 
projectada no preveu que hi hagi cap 
bar. Les obres tenen un pressupost de 
21.673 euros i està previst adjudi-
car-les al setembre. Tenen un termini 
d'execució de quatre setmanes, per la 
qual cosa s'espera que l'escola estigui 
operativa durant el mes d'octubre.

El nom del l’edifici, Els Vienesos, prové 
del grup de còmics Los Vieneses, 
que havien assajat al Masnou a les 
dècades dels quaranta i cinquanta, al 
solar on actualment es troba aquest 
equipament. Per tant, es pot dir que 
tornen els assajos a Els Vienesos. 
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Són diverses les entitats que realitzen les seves activitats a l’edifici del Masnou Alt.
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La seu social del Club Nàutic El Masnou 
celebra el cinquantè aniversari 

A més de la pràctica dels esports nàutics, les instal·lacions acullen diversos esdeveniments 
vinculats a la ciutadania del municipi

PUNT DE TROBADA

E ls orígens del Club Nàutic 
El Masnou es remunten a 
començaments dels anys 
cinquanta, quan un grup 

d’amics, en el seu afany de reviure 
l’antiga tradició marinera de la vila, van 
pensar en la necessitat de crear un club 
per agrupar gent procedent del Casino 
del Masnou i dels antics Banys Sant 
Pere per facilitar la pràctica dels esports 
nàutics.

El 21 de febrer de 1952, es va registrar 
oficialment l’obertura del primer llibre 
d’actes, que no va arribar a recollir cap 
acord fins a la seva constitució legal, que 
va tenir lloc tretze anys i mig després, 
moment en què es va fer realitat el 
projecte. El 8 de novembre de 1965, 
el Club va celebrar la seva primera 
assemblea general, on es van definir els 
objectius de l’entitat i es va nomenar la 
primera Junta Directiva del Club Nàutic 
El Masnou. 

Durant aquella etapa, es van definir els 
colors distintius del gallardet del Club: 
verd, vermell i blanc. Segons un dels 
socis fundadors, Josep García Sensat, 
van ser uns colors que van sorprendre: 
“en la nàutica era normal el color blau, i 

nosaltres ens vam diferenciar una mica”. 
Aleshores, les reunions de l’entitat se ce-
lebraven en algun restaurant del poble 
o a l’antiga casa de la família García 
Sensat, al carrer de Sant Felip, fins que, el 
17 de setembre de 1967, es va inaugurar 
l’edifici de la seu social, que va comptar 
amb 278 socis fundadors. L’arquitecte i 
soci del Club, Benito Miró Llort, va idear 
el projecte, que va comptar amb un 
pressupost de 6.200.000 pessetes.  

El Club i la seva seu social van més 
enllà d’un simple edifici: les oficines, 
el restaurant, les piscines, els vesti-
dors, l’àrea esportiva... També hi ha les 
competicions de tots els regatistes, els 
infants que per primer cop participen en 
un casal d’estiu o un campus de vela, o 
aquells socis i sòcies que gaudeixen dels 
seus períodes d’oci, omplen les seves 
instal·lacions d’actes i activitats socials, 
trobades, competicions i esdeveniments 
que estan directament vinculats a la 
vida del Masnou. 

La idea inicial va sorgir 
als anys cinquanta, per 
agrupar gent procedent 
del Casino i dels antics 
Banys de Sant Pere

TRADICIÓ MARINERA
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La gran piscina és una de les singularitats d’aquesta seu social.

Una de les primeres imatges de l’edifici un cop construït.

El Club acull regates des dels seus inicis.
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Aquest esport és qüestió de 
tècnica o de tàctica?
D’ambdues coses, i també 
hi hem d’afegir el concep-
te de força, tant física com 
mental.

Què creus que té el judo que 
no tinguin altres esports?
Crec que el judo, a banda de 
ser un esport molt complet, 
el que realment fa és for-
mar-te com a persona.

ENTREVISTA

“Vull 
compaginar 
els estudis 
universitaris 
amb la pràctica 
del judo d’alt 
nivell”

Com vas iniciar-te en el món del 
judo? Què significa per a tu ara 
per ara?
Vaig iniciar-m’hi amb cinc anys 
fent l'extraescolar a la meva es-
cola. Avui, el judo per mi és sinò-
nim d'esforç i dedicació. Conse-
güentment és un gran ajut per 
poder centrar-me en els estudis. 
També ha estat una eina per rela-
cionar-me amb gent d'altres cul-
tures i poder veure altres països 
d'arreu d'Europa i del món.

Una estrella judoka va dir recentment 
en un entrevista que el judo t’ensenya 
a respectar tothom, i que, si finalment 
no es guanyen medalles dins la 
competició, sempre s’aconsegueix ser 
una persona extraordinària. El Masnou 
compta amb una esportista d’aquesta 
disciplina que despunta cada dia més. 
Amb una merescuda medalla de plata 
guanyada a la Copa d’Europa Cadet de 
Follonica, celebrada a la Toscana, Paula 
Roset s’estrenava com a medallista en 
una prova del circuit mundial. Segons 
els seus familiars, és una noia molt 
responsable, tenaç, lluitadora i constant. 
Amb només 16 anys, té les coses molt 
clares: sap què vol i on vol arribar, 
tant en el terreny esportiu com en el 
personal. Diuen que una de les seves 
grans virtuts és l’optimització del seu 
temps. Com podria sinó essent tan jove 
tenir la capacitat de fer tantes coses?

PAULA ROSET  
judoka
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Quines són les característiques 
que et defineixen com a ju-
doka?
Són, bàsicament, com les de 
tots els que practiquem aquest 
esport: autocontrol, capacitat 
de patiment, força física i men-
tal, agilitat i, en alguns casos, 
flexibilitat.

Quina ha estat la teva millor ex-
periència en l’àmbit competitiu 
fins al moment?
La meva millor experiència ha 
estat el Mundial. Allà vaig po-
der veure que, tot i que el nivell 
de l'Europeu va ser molt fort, 
arreu del món els nois i noies 
entrenen durament cada dia. 

T’agrada molt tot el que té a 
veure amb la salut. Per això es-
tudies la branca científica del 
batxillerat a l’IES Mediterrània 
del Masnou. Has pensat què 
vols estudiar després del batxi-
llerat? 

“Una de les 
coses que més 
m’agrada del 
Masnou és el 
bon ambient 
que s’hi respira 
a l’estiu”

Encara no sé si decantar-me per 
fer medicina i especialitzar-me 
a continuació en medicina es-
portiva, o bé estudiar un doble 
grau de nutrició i dietètica. Al-
hora, vull compaginar-ho amb 
la pràctica del judo d'alt nivell. 

Quins són els teus pròxims ob-
jectius?
Aquesta temporada inicio una 
nova categoria. Així doncs, els 
objectius principals són arribar 
a posicionar-me bé en el ràn-
quing espanyol i també inten-
tar poder-me classificar per a 
l'Europeu i el Mundial.

Quin ha estat el moment més 
dur dins el judo? I el moment 
més feliç?
El moment més dur dins del 
judo va ser quan havia de bai-
xar de pes i era força difícil 
compaginar-ho amb els estu-
dis. El moment més feliç, quan 
vaig guanyar el meu primer 

Campionat d'Espanya a la cate-
goria infantil amb dotze anys.

Quant temps fa que vius al Mas-
nou? 
Fa setze anys que visc al Mas-
nou. Amb sis mesos m’hi vaig 
traslladar amb els meus pares.

Què és el que més t’agrada del 
municipi? 
El que més m'agrada del muni-
cipi és la seva proximitat al mar, 
l’excel·lent ubicació dins el Ma-
resme i el bon ambient que s’hi 
respira a l'estiu.

Què en milloraries?
En milloraria les voreres i els 
carrers, demanaria que hi ha-
gués més espais cívics per als 
masnovins i masnovines, més 
connexions amb Barcelona i 
Mataró millorant la xarxa de 
transports, i més ajuts per als 
esportistes (tant econòmics 
com d’altres). 
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TRIBUNA POLÍTICA

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

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

Jordi Matas
Regidor del Grup 
Municipal  
Demòcrata  
(PDeCAT-Unió)

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 
Municipal de 
Ciutadans

Una altra Diada perduda

Ja fa cinc anys que reclamem que la 
Diada, el dia festiu de la nostra comu-
nitat, pugui ser celebrada per tots els 
catalans, i no només per aquells que 
volen trencar Espanya i deixar-nos 
fora de la Unió Europea. Però, tot i la 

nostra insistència, les administracions 
continuen apropiant-se cada any de 
la festa de tots. 

Un clar exemple d’això ha estat la dar-
rera Diada, en què el nostre alcalde i 
el seu Equip de Govern han anat més 
enllà, si encara era possible, dictant 
un ban en el qual animaven els ve-
ïns a participar en una manifestació 
organitzada per entitats privades 
independentistes que es realitzava 
a Barcelona. Sí, encara que sembli 
impossible, la utilització del nostre 
Ajuntament, institució que hauria de 
ser ideològicament neutral, per part 
d’alguns, ratlla l’esperpent, en dictar 

El civisme és cosa de tots

Quasi alhora que iniciem el mandat, 
posem en marxa la campanya cívica “El 
Masnou és casa teva”, encaminada a cons-
cienciar la ciutadania de la importància 
que els actes de cadascun de nosaltres 
repercuteixen en l’entorn i en l’espai pú-
blic. L’Ajuntament, com a responsable 
directe de garantir-ho, i d’acord amb les 
obligacions que li són pròpies, hi posa els 

mitjans tècnics i humans: contracte de ne-
teja, jardineria, recollida de residus... Però 
el paper de masnovins i masnovines és fo-
namental per assolir el gran repte: la cura 
del nostre entorn i de l’espai públic. 

El mes de juny passat, el Ple va aprovar, 
a proposta de l’Equip de Govern, la nova 
Ordenança de convivència ciutadana, un 
text que dona cobertura a les necessitats 
reals i actuals del municipi en matèria de 
civisme i convivència ciutadana com a 
eina per fomentar i promoure el civisme 
com un valor essencial en democràcia per 
garantir els drets i els deures de les perso-
nes. Aquesta Ordenança neix amb l’objec-
tiu de fer que el municipi del Masnou sigui 
més acollidor i sostenible, per viure-hi i 
per conviure-hi, amb la tolerància i el res-

pecte com a part del comportament quo-
tidià. Amb l’esperit de promoure els valors 
d’adhesió i de solidaritat, amb especial 
cura envers aquelles persones que tenen 
major dificultat d’accessibilitat i d’inser-
ció social. El text posa èmfasi a garantir 
els drets i deures de la ciutadania del 
Masnou, respectant els principis bàsics 
d’igualtat i de no discriminació.  Malgrat 
les campanyes de conscienciació adreça-
des a promoure els valors de l’Ordenança, 
l’incivisme d’una part de la col·lectivitat 
prolifera i l’esforç de molts podria arribar a 
quedar quasi anul·lat. L’Ajuntament no es 
pot quedar immòbil davant d’aquesta si-
tuació, ha de garantir els drets i els deures 
dels masnovins i masnovines, i per això 
caldrà aplicar aquells preceptes de la nor-
ma que regulen les diferents sancions per 

la comissió d’actes tipificats a l’Ordenança 
com a faltes, que segons la graduació de 
lleus a molt greus, oscil·len entre els 100 i 
els 3.000 euros.  A més, per pal·liar aquesta 
sinergia negativa, creiem del tot necessari 
comptar amb el compromís dels ciuta-
dans i ciutadanes, la gran majoria dels 
quals s’hi volen implicar i estan tan preo-
cupats com nosaltres. D’aquí que, tal com 
es va marcar l’Equip de Govern en el Pla 
d’actuació municipal, s’hagin iniciat els 
treballs per impulsar el Pacte pel civisme 
i la convivència, que serà fruit del treball 
d’una comissió cívica formada pel mateix 
Ajuntament i pels representants de les 
principals associacions veïnals i comerci-
als. Tenim les fites clares i ens cal la impli-
cació de tothom per assolir-les.

No tenim por

L’estiu, temps de descans, temps de 
viatjar, passejades tranquil·les... i, de 
cop, un 17 d’agost, un atemptat a la 
nostra forma d’entendre la vida, a la 
rambla més universal, aquella que des 
del port et porta al km 0 de Catalunya, 
a la plaça de Catalunya. Les Rambles 
ens han colpejat. Però la ciutadania 
va donar una lliçó d’amor, de desig de 
convivència, contra tots aquells que 

han volgut fer mal, d’aquí o de fora. 
L’actuació dels Mossos d’Esquadra i 
dels serveis d’emergències, Guàrdia 
Urbana i de personal de serveis muni-
cipals de neteja... gràcies! I la gent va 
dir ben alt: “No tinc por”, no ens tren-
caran el que fa anys, decennis, estem 
construint, la Catalunya actual, la del 
futur. Quan després van succeir els 
fets de Cambrils, espontàniament la 
gent va reconèixer la feina dels cossos 
de seguretat. La nostra policia va fer 
el que la gent espera d’ells, donar-nos 
seguretat. Va investigar a partir de les 
proves que a partir d’aquell moment 
tenia fins a donar per tancada l’ame-
naça. Quina pena que hi pugui haver 
gent que juga amb la informació vital 

de seguretat i, per tant, juga amb les 
vides tant dels que volen el SÍ com 
dels que volen el NO. Catalunya té es-
tructures d’estat perquè ens ho creiem 
i hem treballat per tenir-les. Educació, 
sanitat, seguretat, etc. són pilars d’una 
societat moderna que treballa pel bé 
de la seva gent. Per això ens costa en-
tendre aquest afany d’alguns de voler 
destruir el nostre sistema de vida. No 
podem entendre-ho. Un any més, ce-
lebrem la Diada i l’Onze de Setembre 
esdevé el dia de reivindicació festiva 
del que volem ser, del que reclamem: 
ser un país normal, com qualsevol al-
tre que vol prosperitat i justícia social. 
I, sobretot, un recordatori per a aquells 

que van donar la seva vida per uns ide-
als enfront de sistemes totalitaris de 
governança. I ara, el que tenim a tocar, 
el referèndum del dia 1 d’octubre. Allò 
que és més elemental en democràcia, 
consultar la gent què pensa. Potser 
això és el que alguns no admeten, 
que es consulti la ciutadania. Ens hi 
juguem el nostre futur, el dels nostres 
fills, el nostre sistema de vida, amb la 
sanitat, l’educació o la seguretat, en-
tre d’altres, perquè no és qüestió de si 
parles una llengua o una altra, sinó de 
si vols prosperar o estar lligat a un es-
tat que no ha entès res. I fa cinc segles 
que no ho vol entendre. Per tant, el dia 
1-O, “no tinc por”, exercim el deure de-
mocràtic de poder ser consultats.

bans amb l’esmentada càrrega ideo-
lògica. Però, és clar, aquestes accions 
tenen conseqüències. 

Per primera vegada al nostre muni-
cipi, el manifest de l’Ajuntament que 
es llegeix a la plaça de l’Onze de Se-
tembre va tenir només tres adhesions 
de grups polítics (ERC-CiU i la CUP) i 
quatre grups el van rebutjar per sec-
tari (PP, PSC, ICV-EUiA i C’s), és a dir, 
una majoria de grups municipals no 
es van sentir representats en aquest 
manifest. Això és preocupant i hauria 
de fer reflexionar aquells que s’han 
apropiat de la festivitat catalana per 
un interès econòmic (tapar el 3% i 

mantenir les seves poltrones), ja que, 
si segueixen així, es quedaran més 
sols del que ja ho estan ara. 

Per part nostra, i com ja és habitual, 
vam organitzar un acte per comme-
morar la Diada de tots, acte que va 
comptar, entre d’altres, amb l’assis-
tència del president de la Societat 
Civil Catalana i de la presidenta de 
Concòrdia Cívica, i del qual podem 
destacar l’èxit d’assistència i partici-
pació. 

Esperem recuperar aviat la Diada com la 
festa de tots els catalans, sense excep-
ció. De moment, un altre any perdut.
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Màxim Fàbregas

Portaveu del 
Grup Municipal 
ICV-EUiA-E

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

Federico de 
las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

No tot acaba amb l’ESO (PFI com a 
alternativa als alumnes que deixen 
l’ESO)

Els nostres fills tornen als estudis. Els que per 
edat han de fer-ho i els que, passada l’edat, 
volen fer-ho (més de setze anys). Però què 
passa amb aquells que, passada l’edat, 
no volen estudiar? La via de l’ESO s’esgo-
ta i s’obren altres possibilitats per a aquells 

alumnes que no superen l’ESO. Una són els 
PFI (programes de formació i inserció), 
finançats amb Fons Europeus (Programa 
de garantia juvenil), destinats a donar una 
formació laboral amb pràctiques, alhora 
que preparen els que s’han quedat pel camí 
per a l’accés al grau mitjà.

Aquesta formació subvencionada per Eu-
ropa té un cost real d’uns 7.000 euros per 
alumne, el qual es beneficia dels avantatges 
d’aquests programes subvencionats.

En l’oferta formativa de l’Ajuntament del 
Masnou s’han d’explicar totes les alternati-
ves als estudis tradicionals, així com a través 
dels instituts —com a responsables forma-

tius—, i posar a disposició de les famílies 
aquesta informació.

Grafit 3.0. Incivisme a la vista de tothom
Els esforços municipals per preservar de 
grafits l’espai públic i privat són lloables, 
però s’ha demostrat que són inútils. L’efi-
càcia contra aquest tipus de vandalisme 
és nul·la. És una pena veure les destrosses 
al municipi: les casetes de la platja, els tes-
tos de les palmeres del passeig Marítim, el 
mur del tren, els contenidors, les papereres 
(a més de totes les trencades els últims me-
sos), les dutxes, les faroles i els armaris elèc-
trics. I, a més, els danys produïts en tants 
altres béns privats, principalment parets de 
cases i edificis.

Falta un pla efectiu per acabar amb els gra-
fits salvatges, que ha d’incloure diversos 
tipus de mesures: des de la vigilància efec-
tiva, la localització i el control dels grafiters 
que han causat els danys, l’exigència de la 
reposició dels béns malmesos i la coerció 
mitjançant sancions exemplars que facin 
que qui tingui la intenció de divertir-se des-
trossant el nostre patrimoni s’ho pensi dues 
vegades.

És un deure de l’Ajuntament i l’està incom-
plint per deixadesa. I respecte dels béns 
privats afectats, entenc que l’Ajuntament 
ha d’assumir la seva responsabilitat i resca-
balar els propietaris, complint així l’exercici 
de protecció que tots mereixem.

El 17 d’agost passat, el terrorisme ens 
va colpir de nou
Els Socialistes compartim l’immens dolor 
i la indignació de la ciutadania de Bar-
celona, de la del conjunt de Catalunya i 
de la resta d’Espanya per l’acte terrorista 
que va tenir lloc a Barcelona i a Cambrils.
Colpits per l’atac criminal, traslladem el 
nostre sincer condol a les famílies de les 
víctimes mortals i el nostre desig de re-
cuperació a les persones ferides. Com a 

demòcrates, rebutgem tot atac a la vida 
humana, als drets individuals i col·lectius 
i a la lliure expressió, religiosa o ideolò-
gica, i considerem irrenunciables el dret 
a la vida i el valor de la convivència per 
sobre de les diferències.

Per aquest motiu, al Ple del setembre 
hem presentat una moció de rebuig 
contra qualsevol forma de terrorisme i 
les persones que en fan o n’han fet ús, i 
vingui d'on vingui i independentment de 
la cobertura ideològica que adopti.

Volem destacar l’actitud exemplar de la 
ciutadania, que des del primer moment 
va col·laborar activament i intensament 
en l’acolliment i el suport a les persones 
afectades. També donem el nostre su-

port al cos dels Mossos d’Esquadra i a la 
resta de forces de seguretat i emergènci-
es, motiu pel qual vam proposar la con-
cessió de la Medalla d’Honor a aquests 
col·lectius, condecoració que, al nostre 
entendre, hauria de fer-se extensiva a to-
tes les forces policials. 

La seva actuació, però, manté alguns ele-
ments que, al nostre parer, podrien ser 
millorables i la seva revisió no ha d’en-
tendre’s com un atac al col·lectiu, sinó 
com una reafirmació que les coses es fan 
bé i poden millorar-se. Per aquest motiu, 
creiem imprescindible l’obertura d’una 
investigació mitjançant una Comissió 
Independent com la que els Estats Units 
van fer després de l’11S; els Mossos, les 
policies, els serveis d’emergència i els 

catalans ens ho mereixem. Això fa que, 
en l’àmbit del municipi, ens plantegem 
la situació de la nostra Policia Local. La 
manca de personal i de mitjans, l’incre-
ment del malestar intern per les decisi-
ons injustes de la regidora, sumat al fet 
que el nostre alcalde no és gaire amic de 
la policia, fan que, en aquests moments, 
sigui impossible que puguin prestar el 
servei que el Masnou mereix i que ells 
voldrien donar.

El nostre grup proposarà per als pressu-
postos de l’any proper un increment de 
policies i de mitjans per poder instaurar 
la figura del policia de barri, especial-
ment en els espais comercials i d’alta 
densitat de persones, com Bellresguard 
i el Masnou Alt.

No tot és qüestió de diners!
I és així! Els diners són necessaris, però una 
gestió política eficaç, al servei de la ciutada-
nia i no de la recerca més o menys descara-
da del vot, és imprescindible.
Nosaltres, com la major part dels portaveus, 
avui escriurem sobre l’1-O i l’endemà, però 
ho farem en clau local, perquè, que no ens 
enganyin, dur a terme una bona política lo-
cal no depèn del que passi més enllà de les 
nostres fronteres, sinó del fet que el Govern 
municipal dediqui les hores necessàries al 
poble i, a més, utilitzi de manera adient els 

diners de què disposa. I al Masnou això no 
ha estat així des de l’inici del mandat i, molt 
em temo, tampoc no ho serà a partir del 
2-O. L’Ajuntament del Masnou, des de la sor-
tida (?) de la crisi, ha acabat cada any amb 
un superàvit de més de 2 milions d’euros i 
això ha donat al Govern una capacitat d’ac-
tuar que no es produïa des de l’any 2008.
Però, malgrat això, una part de la ciutadania, 
i no són quatre gats, manifesta de manera 
reiterada el seu malestar per la situació del 
municipi. 
Per què deu ser?
· Potser perquè, tot i destinar més diners 
que mai a pagar la recollida de la bros-
sa (1.300.000 euros), la neteja de carrers 
(905.000 euros) i de platges (159.000 euros), 
els contenidors són sempre plens a vessar i 
els carrers i les platges del Masnou són, en 
opinió de molts dels nostres veïns i veïnes, 

més bruts que mai. 
· O perquè els 460.900 euros destinats a 
jardineria no impedeixen que els centenars 
de plataners del Masnou estiguin sempre 
infestats.
· O perquè els 213.490 euros destinats a Sa-
lut Pública no eviten la presència de rates en 
molts carrers del Masnou.
· O perquè les obres del nou Complex Es-
portiu estan aturades des de principis d’any.
· O perquè es volen construir més corre-
cans sense que s’hagi aconseguit mantenir 
en bones condicions els que ja existeixen i 
mentre els carrers continuen plens de “ca-
quetes”. Per què no es multen les persones 
incíviques? 
· O perquè el parc de Vallmora, per manca 
de manteniment, pot esdevenir la “selva” 
Vallmora.
· O perquè, malgrat les queixes del veïnat i 

les nostres, la desídia del Govern provoca 
que les obres de l’Illa Centre omplin de pols 
i soroll els habitatges de l’entorn i amenacen 
de convertir el carrer d’Itàlia en un desert i 
que alguns solars buits de Torrent Umbert 
s’hagin transformat en abocadors de runa.
· O perquè... (segur que molts de vostès 
podrien continuar omplint aquest llistat de 
greuges).
Nosaltres, que, fent cas del que diu una 
companya, passegem pels carrers del Mas-
nou i parem bé les orelles, donem fe de 
tots aquests dèficits i, per això, treballarem 
per intentar que, des del 2-O, el Govern del 
Masnou es posi les piles, sigui receptiu a 
les justes queixes i demandes de la nostra 
ciutadania, i optimitzi l’ús dels diners de 
què disposa, una part molt important dels 
quals provenen dels impostos i les taxes 
municipals.

El proper 1 d’octubre tenim una oportu-
nitat per desbordar els marcs institucio-
nals fixats l’any 78, per canviar el règim 
establert i fer fora la màfia. Estem davant 
la possibilitat històrica de fer que no tor-
ni a guanyar la mateixa gent de sempre, 
per canviar-ho tot. Construïm una repúbli-
ca que faci trontollar les estructures i insti-
tucions que han estat imposades per uns 
governs recentralitzadors i per unes instàn-
cies judicials antidemocràtiques que s’age-
nollen per posar-se al servei de qui paga.

Hem vist com una constitució, aparentment 
intocable, es modificava de la nit al dia per 
prioritzar el pagament del deute bancari 
per sobre de tot i de tothom.

Ens hem hagut de resignar que el Tribunal 
Constitucional, suposat garant de drets i 
llibertats de tota la ciutadania, no dubtés a 
suspendre totes aquelles lleis aprovades al 
Parlament que intentaven vetllar per unes 
condicions de vida dignes per a tothom.

És per això que entenem que cal desbordar, 
per mitjà de la desobediència, els marcs po-
lítics i legals actuals. Cal denunciar la manca 
de democràcia a què se’ns vol sotmetre, 
substituint unes lleis, massa sovint trans-

formades en dogmes, per la legitimitat de 
nous marcs veritablement democràtics.

Recuperem l’herència de la tradició obre-
ra, de les revoltes populars i de tots els 
processos d’autoorganització i ruptu-
ra. Assentem les bases d’un programa 
d’empoderament popular i feminista, 
que garanteixi la igualtat entre totes les 
persones, les llibertats nacionals, la na-
cionalització dels sectors estratègics, la 
garantia d’uns serveis públics universals 
i gratuïts, d’unes condicions de treball i 
d’habitatge dignes. Assentem les bases 
d’un procés constituent.

El proper 1 d’octubre, diguem SÍ a la Re-
pública.

PROPERS ACTES
Dissabte 9 de setembre, jardins dels Pa-
ïsos Catalans
20 h Acte polític 
Joan Coma (regidor de la CUP - Capgirem Vic)
Maria Rovira (regidora de la CUP - Capgirem 
Bcn)
21 h Sopar popular
Diumenge 24 de setembre, jardins de 
Can Malet
12 h Acte polític
Eulàlia Reguant (exdiputada de la CUP-CC i 
regidora de la CUP - Capgirem Bcn)
Montse Venturós (alcaldessa de la 
CUP Berga)
13.30 h Vermut popular
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí digital 
"L'actualitat del Masnou" a www.masnou.cat

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Piulades més vistes
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’ 11 de  maig de 2017, el Club Nàutic del Masnou va fer donació del seu 
fons fotogràfic a l’Ajuntament coincidint amb l’any de celebració del 50è 
aniversari de l’entitat. El Club Nàutic ha estat bressol de grans regatistes 
d’elit al llarg dels seus anys d’història i és un referent d'aquesta activitat 
esportiva a Catalunya. 
Aquesta foto és de la platja propera al Club i data del 18 de setembre 
de 1967.
Autor: Fotos Quirse

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 1 
Felicitem el restaurant @lasantamasnou del port del 
Masnou, triomfador del programa @JocdeCartesTV3 
d’ahir #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 28
Demà, dimarts, comença la neteja de la riera d'Alella en 
el tram del Masnou #ElMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 24 
Ban mcpal de crida a la participació a la manifestació 
contra els atemptats terroristes #ElMasnou #NoTincPor 
#17A

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 21 
En marxa el projecte “No puc esperar!” a #elMasnou 
#nopucesperar elmasnou.cat/document.php?i… @
ACCUCatalunya 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 18 
Molts masnovins i masnovines fan cinc minuts de silenci 
en senyal de condemna atemptats #Barcelona i #Cam-
brils. #elMasnou banderes a mig pal 

 Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 17 
Convocatòria: 5 minuts de silenci demà, a les 12 h da-
vant consistori i la resta d'edificis mcpals, com a mostra 
de rebuig #atemptatbarcelona

 Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 17 
Consternats per l'atemptat terrorista a les #Rambles 
de #Barcelona. El nostre condol a les famílies de les 
víctimes.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 14 
Hi trobareu informació relacionada amb l'oferta turística 
de #elMasnou i amb els principals esdeveniments #el-
Masnouturisme 

 Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 11 
#ElMasnou tindrà tres nous #correcans 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Aug 11
 #Concurs fotogràfic a #Instagram per descobrir els 
racons de #elMasnou 
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AGENDA. Del 15 de setembre al 17 d'octubre de 2017

SETEMBRE

Dissabte 16 
De 10 a 14 h / Carrer de Sant 
Miquel (tram comprès entre Roger 
de Flor i Pintor Domènech Farré)

La Ganga al Carrer
Els comerços del carrer de Sant 
Miquel i rodalia trauran els seus 
productes al carrer a preus de 
ganga.
Ho organitza: Associació de Veïns 
i Comerciants del Carrer de Sant 
Miquel

11 h / Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Contes 
darrere la finestra

A càrrec de Noemí Caballer
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

17 h / Pati de la llar d'infants Ca 
la Rita

Festa del 50è aniversari de 
Ca la Rita

Celebració per als alumnes, 
exalumnes i persones vinculades 
als cinquanta anys de vida de Ca la 
Rita. Visita per l'escola, actuacions 
d'exalumnes, dels Atabalats i de 
Chapertons, photocall "Posa't la 
bata", el capgròs Rita i parlaments.
Ho organitza: Llar d'Infants Rita 
Terradas

18 h / Plaça de l'Església

El gran joc "El Masnou, terra 
de mar"

Un repte amb pistes escampades 
per tota la població, enigmes i 
proves esbojarrades que haureu 
de fer amb un telèfon i un compte 
d'Instagram.
Els menors d'edat hauran d'anar 
acompanyats d'un adult. Cal 
inscripció prèvia en línia a 
www.elmasnou.cat o a l'Oficina de 
Turisme: 93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 17
11 h / Cementiri Municipal (avin-
guda de Joan XXIII, 100)

El Cementiri del Masnou, un 
museu a l'aire lliure

Visita guiada al Cementiri del 
Masnou
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat) / Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou (93 557 18 
30, museu.nautica@elmasnou.cat), 
o bé, www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

De 19 a 21 h / Plaça d'Ocata

Ballada de swing
Ho organitza: Ple de Swing

Dimarts 19 
18.30 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Conferència d’inauguració 
del curs escolar

“Famílies i escola. Quins vincles? 
Per a quina educació?”
A càrrec de Jordi Collet Sabé
Ho organitza: Aula d'Extensió Uni-
versitària del Masnou i Ajuntament 
del Masnou 

Dimecres 20 
8 h / Tavertet, Rupit i dinar a la 
Gleva

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

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: comentari 
de la novel·la Una dona 
difícil, de John Irving

A càrrec de Maria Carme Roca
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Divendres 22 
Tot el dia / Port / servei d’autobús 
urbà

Dia del transport públic
En el marc de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, 
l’autobús urbà municipal serà 
gratuït, així com l’aparcament del 
port, per a totes aquelles persones 
que viatgin en tren i ho demostrin 
amb un tiquet.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

19.30 h / Espai Casinet

Inauguració de l'exposició 
de Daniel Morata "Donde 
habita el olvido"

Emmarcada dins del cicle d’arts 
visuals locals
Fins al 15 d’octubre
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

20 h / Can Malet, segona planta

Conferència: “La comunica-
ció en la família”

Ho organitza: Fundació Temps i 
Compromís

Dissabte 23 
11.30 h / Biblioteca Joan Coro-
mines

Conferència: “Confiança i 
vulnerabilitat”

A càrrec de Xavier Caparrós
Eines, suggeriments i propostes 

concretes per desenvolupar la 
confiança i accedir a la nostra 
vulnerabilitat i a la dels infants.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Diumenge 24 
11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari guiat gratuït: “El 
Masnou, terra de mar”

Una passejada pels carrers, edificis 
i racons més sorprenents de la 
vila del Masnou. Un cop s'acabi 
l'itinerari, hi haurà l'opció de par-
ticipar en un tast de vins DO Alella 
i degustació de productes locals a 
la Casa del Marquès (Preu:7 euros 
per persona). 
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat) / Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou (93 557 18 
30, museu.nautica@elmasnou.cat), 
o bé, www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

12.30 h / Centre d'Empreses Casa 
del Marquès

Tasta el Masnou: degustació 
de productes locals i vins 
DO Alella

Una activitat experiencial en 
la qual degustareu productes 
elaborats al Masnou, maridats amb 
vi de la DO Alella. Un sommelier 
expert conduirà tota l'activitat i 
es degustarà botifarra de pilota, 
juntament amb vermut Cisa i vins 
de la DO Alella.Prèviament, els par-
ticipants tenen l'opció de gaudir 
de l'itinerari guiat “El Masnou, terra 
de mar”, durant el qual descobriran 
el patrimoni cultural del Masnou.
Preu: 7 euros per persona. Majors 
de 18 anys. Podeu comprar l'entra-
da a www.quedat.cat
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat) / Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou (93 557 18 
30, museu.nautica@elmasnou.cat), 
o bé, www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Divendres 29
19.30 h / Casa de Cultura

Inauguració de l'exposició 
d'Esperança Garcia "Els 
colors del nostre entorn"

Emmarcada dins del cicle d’arts 
visuals locals
Fins al 22 d'octubre
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dissabte 30 
10 h / Carrer de Sant Rafael

Celebració dels sants Gabri-
el, Miquel i Rafael a benefici 
de DISMA

Per celebrar la festa dels sants 
Gabriel, Miquel i Rafael, que es 
commemora el 29 de setembre, 
l'Associació de Veïns del Carrer de 
Sant Rafael oferirà montaditos a 
1 euro a benefici del Festival Pro 
Disma. Fins a acabar existències.
Ho organitza: l'Associació de Veïns 
del Carrer de Sant Rafael

10.30 h / Espai Social Luz del Alba, 
al Masnou Alt 

Conferència: “Comunicació 
eficaç. L'art d'educar amb 
amor”

A càrrec de Xavier Caparrós
Eines, suggeriments i propostes 
concretes per crear una relació 
estreta amb els fills i oferir un am-
bient per parlar amb confiança. Cal 
reservar plaça al telèfon 600 800 
148, Espai Social Masnou Alt.
Ho organitza: Espai Social Luz del 
Alba

11 h / Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Sota les 
onades

A càrrec de Mon Mas
A partir de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines
      
D’11 a 12.30 h / Casa de Cultura

Ruta guiada: “El Masnou 
sota les bombes”

Itinerari cultural pels escenaris dels 
bombardejos i la Guerra Civil al 
Masnou. Activitat en record dels 
bombardejos que es van produir 
al Masnou el 26 de gener de 1939 
i que forma part del programa 
d'activitats per commemorar els 
vuitanta anys de la Guerra Civil.
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat) / Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou (93 557 18 
30, museu.nautica@elmasnou.cat), 
o bé, www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

OCTUBRE

Dilluns 2 
En horari de l’equipament / 
Biblioteca Joan Coromines

Exposició: “Aparador cultu-
ral: Lluís Millet Pagès”

Fins al 31 d’octubre
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimecres 4 
Portugal

Sortida d’una setmana a 
Portugal

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

Ho organitza: Casal de Gent Gran 
Can Malet

Divendres 6 
21.30 h / Espai Escènic Ca n'Humet 

Teatre: Company
A càrrec del GAT
Company és la història d'un solter 
i cinc parelles casades d'amics 
seus. Aquests amics li busquen una 
parella estable i volen que posi 
seny en la seva vida. També els dies 
7 (21.30 h), 8 (19 h), 12 (19 h), 13 
(21.30 h) i 14 (21.30 h) d'octubre.
Preu: 10 €. Reserva d’entrades: 
608 491 336 (bústia de veu i 
whatsapp) i a gatentrades@gmail.
com. També venda a taquilla, una 
hora abans de l'espectacle.
Ho organitza: GAT i Ajuntament 
del Masnou 

Dissabte 7 
De 10 a 14 h / Aula 3 de l’Edifici 
Centre

Curs: Disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria

Últim dia d'inscripció: 2 d’octubre. 
Inscripció per correu electrònic: 
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira El Masnou

12 h / Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Celebració del 10è aniversa-
ri de l’Associació UNESCO el 
Masnou

Ho organitza: Associació UNESCO 
el Masnou

D’11 a 12.30 h / Plaça d'Ocata

Ruta: “El modernista 
desconegut: l'arquitecte 
Bonaventura Bassegoda i 
Amigó"

Amb aquesta visita coneixereu 
l'obra de l'arquitecte modernista 
Bonaventura Bassegoda i Amigó.
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat) / Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou (93 557 18 
30, museu.nautica@elmasnou.cat), 
o bé, www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 8 
De 10 a 14 h / plaça de la Llibertat 
i rodalies

V Jornada d’entitats
Fira que pretén donar a conèixer 
l’activitat de les entitats locals, així 
com enfortir la xarxa associativa 
del municipi. Durant el matí, 
es duran a terme activitats i es 
donarà informació de les entitats 
participants.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou
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L’11 d’octubre, a l’OAC, es 
donarà cita per a la renovació 
del DNI, que es farà el dia 19 
del mateix mes a l’edifici de 
Can Malet (entrada pels jardins 
de Can Malet, carrer de Tomàs 
Vives).

SERVEI FARMACÈUTIC DE  
GUÀRDIES DEL MASNOU

Ajuts a l’escolarització per a 
escoles bressol municipals, curs 
2017-2018, del 2 al 13 d’octubre.

Ajuts per al menjador per a 
escoles bressol municipals, curs 
2017-2018, del 2 al 13 d’octubre.

11 i 12 h / Plaça d'Ocata

Visita a la Mina d'Aigua del 
Masnou (Jornades Europees 
del Patrimoni 2017)

Es faran dues visites, l’una a les 11 
h i l'altra a les 12 h.
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat) / Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou (93 557 18 
30, museu.nautica@elmasnou.cat), 
o bé, www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 10 
15.30 h / Biblioteca Joan Coro-
mines

Exposició: “Prudenci 
Bertrana: l'ideari bàrbar” i 
“Aurora Bertrana: el virus 
de l'aventura”

Mostra de la Institució de les 
Lletres Catalanes
Fins al 3 de novembre
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

18.30 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Conferència: “Tenir cura: 
ètica i política”

A càrrec de Begoña Roman 
Maestre
Seguida d'un col·loqui obert a la 
participació del públic assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d'Extensió 
Universitària del Masnou

Dissabte 14
11 h / Biblioteca Joan Coromines

El circ de tots
Sessió per a nadons, a càrrec d'Eva 
González
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Diumenge 15
De 10.30 a 15 h / Plaça de la 
Llibertat

Diada de Salut Mental
Organitzada per ser a prop de la 
població i gaudir d'un dia junts per 
treballar contra l'estigma de les 
malalties mentals.
Amb activitats lúdiques diverses: 
parades de flors i tastet de vermut, 
parada de llibres de segona mà, 
parada de treballs realitzats pels 
usuaris del Club Social d'ESQUIMA, 
taller de txikung obert al públic en 
general i enlairada de globus amb 
els nostres desitjos penjant. Els 
usuaris d'ESQUIMA també organit-
zaran jocs per a la mainada!
Ho organitza: ESQUIMA, associació 
de familiars de persones amb 
malalties mentals

De 12 a 14 h/ Plaça d'Ocata

Ballada de swing
Ho organitza: Ple de Swing

12 h / Plaça d'Ocata

Vi + Música
Maridatge de tapes i vins DO Alella 
amb música swing en directe.
A les 12 h, Concert de swing en 
directe gratuït i ballada de swing 
(Ple de Swing).
A les 13.30 h, tapes creatives amb 
maridatge de vins de la DO Alella.
Aquest esdeveniment forma part 
de les activitats que durant un mes 
es fan als organismes adherits a la 
Ruta del Vi DO Alella.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i El Petit Cafè

De 12.30 a 13.30 h / Plaça de la 
Llibertat

Sessió de txikung oberta a 
la comunitat

La Dra. Isabel Cusó oferirà una 
sessió de txikung oberta a la 
comunitat com a
activitat solidària amb l'entitat 
ESQUIMA. 
Ho organitza: ESQUIMA, associació 
de familiars de persones amb 
malalties mentals

AGENDA. Del 15 de setembre al 17 d'octubre de 2017

18 h / Espai Escènic Ca n'Humet 

Espectacle: La simfonia de 
les joguines

A càrrec de la Jove Orquestra de 
Cambra del Masnou
Preu: 5 €. Punts de venda d'entra-
des: anticipada, a www.quedat.
cat, i a taquilla una hora abans de 
l'espectacle
Ho organitza: Ajuntament del 
Mansou i Jove Orquestra de Cam-
bra del Masnou

Dimarts 17 
18.30 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Conferència: “Les revoluci-
ons russes de 1917”

A càrrec de José Manuel Rúa 
Fernández
Seguida d'un col·loqui obert a la 
participació del públic. Acte per 
a socis.
Ho organitza: Aula d'Extensió 
Universitària del Masnou

Els Vienesos estarà 
tancat al públic fins que 
finalitzin les obres. Les 
activitats que realitzen 
les entitats han estat 
traslladades a altres 
centres de la vila.

El Servei d'Informació 
Juvenil estarà disponi-
ble provisionalment a 
Roger de Flor, 23 en ho-
rari de matins: dimecres, 
de 10 a 14 h, en aquest 
equipament;  i  dijous, 
de 16.30 a 20.30 h, a Ca 
n’Humet.
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PREPARANT LES NOCES D'OR

Com cada any, la Regidoria de Gent Gran comença a preparar l'acte d'homenatge a les 

parelles que, aquest 2017, celebren els cinquanta anys de matrimoni. Per això, totes les 

parelles de la vila que es trobin en aquesta situació es poden posar en contacte amb la 

Regidoria de Gent Gran per acordar els detalls de la celebració, al telèfon 93 557 18 00.

ACTIVITATS PER A JOVES I ADOLESCENTS A CA N’HUMET 

Per a més informació i inscripcions sobre les activitats per a joves que trobareu en aquesta 

agenda i que tenen lloc a Ca n’Humet, podeu trucar al 93 540 32 07, consultar l’app del PIJ 

Masnou, enviar un correu electrònic a canhumet@elmasnou.cat o fer la consulta presenci-

alment a Ca n’Humet. Les inscripcions en línia es podran fer a www.elmasnou.cat/joventut.

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

SETEMBRE

De l’1 al 3: Amadeu I 

Del 12 al 17: Can Gaio 

Del 26 al 30: Pau Casals 

OCTUBRE

1 d’octubre: Pau Casals 

Del 10 al 15 (dia 12 d’octubre, festiu): Amadeu I

Del 24 al 29: Can Gaio

TERTÚLIA LITERÀRIA AL VOLTANT DEL LLIBRE LAS MUJERES QUE 

CORREN CON LOS LOBOS

El grup de lectura Dones del Masnou organitza una reunió, dos dissabtes al mes, d’11 a 

12.30 h, a la seva seu, ubicada al CIRD (plaça de la Llibertat, 17), per llegir i comentar el 

llibre Las mujeres que corren con los lobos, de l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola Estés. 

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

ACTIVITATS CONTINUADES DE L’ENTITAT AFIBROMARE

Aquesta entitat organitza, els dilluns, sessions d’estiraments; els dimarts, txikung o medi-

tació; i els dimecres, psicomotricitat. Totes les sessions s’inicien a les 17.30 h i es porten a 

terme a Els Vienesos.

ACTIVITATS CONTINUADES A L’EQUIPAMENT CÍVIC PAU CASALS

L’entitat organitza sessions de taitxí (txikung), sevillanes, guitarra, cuina, artesania, costura 

pràctica, ludoteca i criança dolça a l’Equipament Cívic Pau Casals. Totes són gratuïtes, però 

l’aforament és limitat. Per a més informació i inscripcions, podeu trucar al 600 800 148.

Altres Informacions

AGENDA. Del 15 de setembre al 17 d'octubre de 2017




