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En aquest tram final del mandat 2015-2019 toca ja presentar un balanç de moltes de les actuacions
que hem anat fent durant aquests darrers anys. A l’acte de balanç de compliment del Pla d’actuació
municipal (PAM), hi hem pogut presentar el mapa de les inversions, que destaca múltiples actuacions a l’espai públic i que podeu consultar al web municipal. Hem seleccionat 51 punts del municipi
i els hem marcat al mapa, de tal manera que, quan hi cliqueu al damunt, trobareu una descripció de
les obres que hem fet en aquell indret. Crec que, malgrat algunes dificultats pel fet de governar en
minoria, hem anat assolint molts dels propòsits de l’inici del mandat i hem pogut complir bona part
de les expectatives. Som conscients que encara queda molt per fer i de les mancances que caldria
anar resolent per millorar dia a dia el nostre municipi i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
En aquest número de febrer d’El Masnou Viu hi trobareu també aquest balanç. Continuem amb moltes actuacions obertes i sabem que poden causar molèsties. Però, alhora, són actuacions necessàries per anar millorant el Masnou: reparació de voreres, millores en equipaments municipals, el nou
pavelló, el carrer de Roger de Flor, les actuacions de millora del subministrament d'aigua potable...
El 17 de febrer, en el marc de la festa del vuitantè aniversari dels gegants del Masnou, obrirem a la
ciutadania la plaça nova ubicada a l’antiga DOGI. Encara faltarà l’obertura dels comerços, així com
del gran pàrquing públic de qual disposarem i que esperem poder obrir aviat. La que esdevindrà la
plaça Nova de les Dones del Tèxtil pretén recordar el passat industrial del Masnou, ja que en aquest
emplaçament també hi havia la fàbrica de Cal Soberano. Tot plegat coincidirà amb una publicació
que voldrà retre homenatge a totes les dones treballadores del tèxtil del nostre municipi, que veurà
la llum pels volts del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora.
Finalment, no podem oblidar l’inici del judici al Tribunal Suprem dels presoners i presoneres encausats
independentistes. Des d’aquí vull mostrar tot el suport a aquestes persones que van fer possible l’exercici de llibertat del nostre poble. El judici farsa només hauria de comportar la seva llibertat.
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L’Equip de Govern ret
comptes amb la ciutadania
Balanç del Pla d'actuació municipal

L’Equip de Govern de l’Ajuntament del Masnou va convocar una audiència pública en la qual va fer balanç del Pla d’actuació municipal (PAM) 2015-2019. MIREIA CUXART

A

bans de finalitzar el
gener, el dijous 31,
l’Equip de Govern
de l’Ajuntament
del Masnou va convocar una
audiència pública en la qual
va fer balanç del Pla d’actuació
municipal (PAM) 2015-2019,
una iniciativa que s’ha dut a
terme cada any des del 2016,
precisament emmarcada dins
d’aquest Pla quadriennal.
“Aquest Pla és un instrument de
treball que no havíem tingut mai
a l’Ajuntament i vam veure que
era bo per fixar-se uns objectius,
anar-ne veient el compliment
i, alhora, donar compte a
la ciutadania de l’estat dels
projectes”. Així ho va explicar
l’alcalde, Jaume Oliveras, a la
sessió durant la qual va exposar
les principals fites assolides, així
com el mapa de les inversions
més rellevants d’aquest mandat
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a l’espai públic. Abans, però,
el batlle va oferir algunes dades
pressupostàries i va dir que
“partim d’un Ajuntament molt
sanejat, amb una capacitat
d’inversió important”, però “amb
restriccions legislatives en la
despesa ordinària imposades
per l’Estat”. Pel que fa al deute
públic —que és el pagament de
préstecs—, va explicar que ha
anat disminuint i ha passat de
3,8 milions d’euros l’any 2015
a 1,9 milions aquest 2018. “La
tendència d’aquests darrers
anys ha estat disminuir el deute
públic, reduir la despesa de les
actuacions de caràcter general
i augmentar la despesa de les
polítiques públiques”, va dir
Oliveras.
L’Ajuntament es troba en un 33%
de ràtio d’endeutament, “una
xifra molt positiva per la inèrcia

que s’ha generat aquests darrers
anys, en què mantenim una
capacitat inversora important i el
romanent de tresoreria ha anat
incrementant, fet que ha permès
l’augment de la inversió i la
reducció del deute”. El romanent
positiu del 2017 va ser de més de
9,5 milions d’euros.
Aviat farà quatre anys que ERCAM-MES i CiU (ara, PDECAT-Unió)
COMPLIMENT

Del total d’accions establertes
al PAM, un 47% s’han
executat i finalitzat, un 38%
estan en procés d’execució
i un 15% de les accions
previstes inicialment és
probable que no es realitzin

van assumir el repte de governar
a l’Ajuntament del Masnou.
Durant aquest temps, han estat
molts els canvis. El més destacat,
políticament, va ser el trencament
del pacte de govern entre
ambdues formacions polítiques
el novembre de 2017, i la gestió
d’un equip de govern (ERC-AMMES) en solitari i en minoria
des de llavors. Sis dels vint-i-un
regidors del consistori han dut a
terme l’acció de govern durant el
darrer any i mig.
A l’acte de balanç hi van
assistir, com a públic, tots els
representants al consistori
d’ambdues formacions polítiques.
Durant la trobada, l’alcalde va
agrair tant als membres de l’Equip
de Govern com als de l’oposició,
així com als treballadors
municipals, la tasca duta a terme
durant aquests anys.

EN PORTADA
> El 85% de les accions

Finalitzades: 359
47%

Pendents: 112
15%

A la recta final d’aquest mandat
municipal, el compliment del
total d’accions establertes al
PAM és d’un 47% d’executades i
finalitzades; d’un 38% en procés
d’execució (hauran acabat abans
que finalitzi el mandat), i només
un 15% d’accions previstes
inicialment és probable que no es
realitzin abans d’acabar el mandat.
L’alcalde va exposar les principals
actuacions previstes al PAM
realitzades els darrers quatre
anys, que es resumeixen aquí:
Eix 1. Acció social: 77 accions
previstes, executades en un 80%
Destaquen: la posada en marxa
del Centre de Distribució
d’Aliments La Sitja, el nou Pla
d’igualtat, l’ampliació dels ajuts
a la rehabilitació d’habitatges
i noves subvencions al lloguer,
la creació d’un espai de teràpia
familiar, l’ampliació del servei
d’assistència domiciliària i la
teleassistència, i el reforç del
treball amb les entitats socials.
Eix 2. Desenvolupament
econòmic: 92 accions previstes,
executades en un 89%

Destaquen: nous carrers per a
vianants, el parc de Vallmora, la
millora del servei d’autobús, la
rotonda de la carretera d’Alella, el
Pla de xoc de voreres i calçades,
la recollida comercial selectiva,
els jardins de Can Malet, els
horts urbans, les accions per a
l’eficiència energètica, així com el
nou aparcament a l’Illa Centre.

ESTAT DE LES ACCIONS

previstes al PAM, executades
o en procés
Tal com es va exposar a l’acte,
el PAM està estructurat en 6
eixos, que inclouen 25 objectius
estratègics i que s’articulen en
22 línies d’acció, 157 actuacions
actives i 761 accions concretes
definides.

En curs: 290
38%
Destaquen: el Pla estratègic
de comerç, el projecte de millora
i proposta de reforma del
Mercat, l’ampliació del mercat
setmanal, l’impuls de la Fira
Comercial i Gastronòmica, els
plans d’ocupació i l’ampliació
de l’oferta ocupacional, així
com les noves subvencions a
empreses i a l’emprenedoria i
la millora dels serveis que se’ls
ofereixen.
Eix 3. Cultura educació i qualitat
de vida: 191 accions previstes,
executades en un 77%
Destaquen: el nou pavelló
esportiu, el Pla de millora dels
centres educatius, la nova
ubicació de l’Escola Municipal
de Música, la programació
estable d’arts escèniques i
visuals, l’ampliació de la xarxa

d’aparells desfibril·ladors, els
espais d’esbarjo per a gossos,
activitats vinculades al patrimoni
i la memòria històrica, i el Pla de
joventut.
Eix 4. Millora de l’espai públic:
238 accions previstes,
executades en un 67%

Eix 5. Participació i ciutadania:
128 accions previstes,
executades en un 72%
Destaquen: l’Espai Casinet, el
Consell de la Vila, les audiències
públiques, el nou web municipal
i el portal de transparència, així
com la millora de la prefectura de
policia.
Eix 6. Modernització de
l’Ajuntament: 35 accions
previstes, executades en un 80%
Destaquen: la congelació de la
pressió fiscal, l’administració
electrònica, la finestreta única,
el manteniment i la millora
dels serveis, i els nous mitjans
d’informació a la ciutadania.

> DESTINACIÓ DE LA DESPESA EXECUTADA:
COMPARATIVA 2015-2018
Àrea de despesa

2015

2018

Deute públic

3.836.821,59 €

1.905.632,57 €

Serveis públics bàsics
Protecció i promoció social

9.303.771,43 € 11.315.658,06 €
1.674.376,24 €

1.967.135,14 €

Béns públics de caràcter preferent 4.001.271,40 €

4.487.843,23 €

Actuacions de caràcter econòmic 1.017.808,93 €

1.241.199,98 €

Actuacions de caràcter general
Total

5.659.068,55 €

4.137.734,78 €

25.493.118,14 € 25.055.203,76 €

> ACCIONS PREVISTES AL PAM 2015-2019:
Eix
I. Acció social

Accions

%

77

10%

II. Desenvolupament econòmic

92

12%

III. Cultura, educació i qualitat de vida

191

25%

IV. Millora de l’espai públic

238

31%

V. Participació i ciutadania

128

17%

VI. Modernització de l’Ajuntament

35

5%

761

100%

Total
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Actuacions per valor d’11 milions d’euros

Més d’11 milions d’euros han estat destinats durant aquests quatre anys a
actuacions previstes dins dels sis eixos del PAM. El gruix més gran, un 31%, és
el destinat a l’eix quart, que fa referència a la millora de l’espai públic i ha tingut
com a accions més visibles l’espai guanyat per als vianants.

L

es 51 inversions més destacades es poden veure amb detall
al mapa interactiu www.elmasnou.cat/inversions. Cada una
inclou una imatge, les característiques de l’actuació, la data de
finalització de les obres i el cost.

> ALGUNES DE LES MILLORES DESTACADES:

Creació d’espais preferents per a vianants
• Illa Centre
• Zona de vianants als carrers del Dr. Agell, Pere Grau i Cuba
• Zona de vianants al carrer de Roger de Flor
• Pacificació de la zona del cul d’Ocata
• Pacificació de la zona de l’església i del nucli antic

Via pública i subministraments
• Pla de xoc de voreres
• Pla de xoc de calçades
• Millores en l’enllumenat
• Millores en el subministrament d’aigua
• Millores en el clavegueram i neteja de la riera d’Alella
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Equipaments esportius
• Ampliació del parc de 'skate'
• El nou pavelló
• Millores al Complex Esportiu
Equipaments educatius
• Obres de construcció del menjador i la cuina de l’Escola
Ferrer i Guàrdia
• Creació de la cuina de l’Escola Ocata
• Reforma i ampliació de la cuina de l’Escola Marinada
Parcs i jardins
• Parc de Vallmora
• Millores als parcs infantils
• Creació o renovació de correcans
• Millora dels jardins del President Lluís Companys
Mobilitat
• Pas soterrat del carrer del Brasil
•Rotonda de la carretera d’Alella
•Altres millores de mobilitat

EN PORTADA

Els portaveus valoren l’acció del Govern
Municipal en l’actual mandat
'El Masnou Viu' ha volgut copsar l’opinió dels representats de tots els partits
polítics del consistori i els ha demanat una valoració de la tasca de la gestió feta
per l’executiu local.
Hem centrat
esforços a millorar
l’espai públic i,
alhora, impulsar
polítiques socials,
recuperant la
iniciativa en
molts àmbits, especialment en el
manteniment de la via pública,
descuidat durant massa anys.
Ha estat un mandat amb forta
capacitat inversora i acceleració
de moltes obres urbanístiques
que s’impulsen i culminen el
darrer any i mig, que coincideix
amb el govern en solitari dels sis
regidors d’ERC.
L’obra de govern duta a terme
ens avala, i s’ha treballat amb
compromís, responsabilitat,
honestedat i proximitat.
Sílvia Folch, portaveu del Grup
Municipal d’ERC-AM-MES
La tasca de gestió
feta pel govern
d’ERC-AM-MES
es pot qualificar
d’autoritària
i partidista.
Després de la
nostra marxa del
govern, l’any 2017, s’ha fet palesa
la pèrdua d’equilibri en la gestió
del pressupost, i s’han prioritzat
les actuacions d’acord amb
interessos partidistes i purament
electoralistes, com posa de
manifest el mapa d’inversions.
Som corresponsables de gran
part del PAM, i ens sentim
orgullosos que les grans obres i
intervencions s’hagin realitzat,
o iniciat, quan formàvem part
de l’Equip de Govern. És el cas
de La Sitja, el parc de Vallmora,

el trasllat de l’Escola de Música,
convenis per construir habitatge
protegit, etc.
Eduard Garcia, portaveu del Grup
Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió)
Cinc-cents
caràcters. Aquest
és l’espai que
ens brinda el
Govern municipal
per valorar el
compliment
o no del seu
Pla d’actuació municipal.
Mentrestant, ells tenen pàgines
senceres, vídeos, gràfics, mapes
interactius, etc. Però bé, femho: nefasta gestió de les grans
obres (parc de Vallmora, nou
poliesportiu, pas subterrani del
carrer del Brasil), incompliment
de grans promeses (zona de
Bellresguard) i repartiment
desigual de les actuacions pel
territori, oblidant zones com
Ocata. Ah, i trobem a faltar un
agraïment al pagador de la festa,
el contribuent, que, gràcies al seu
esforç, fa que tot sigui possible.
Frans Avilés, portaveu del
Grup Municipal de Cs
Resumir una
legislatura de
quatre anys en
500 caràcters és
tan difícil com
aconseguir un
lloguer assequible al Masnou, o
una feina digna sense veure’ns
obligades a marxar fora a
treballar. Potser ens hauria estat
més fàcil valorar aquest govern

si haguéssim vist alguna intenció
de municipalitzar el servei de bus
o d’aigua..., però no. Ni tan sols
un lleu indici! Així que utilitzarem
aquests 500 caràcters per dir
que la participació del poble a
l’Ajuntament ha tingut tant espai
en aquesta legislatura com aquest
article en aquesta revista.
Grup Municipal de la CUP-PA
“Ja coneixen
les notícies. Ara
els contarem la
veritat”. Una frase
de Wyoming, que
podem aplicar en
aquesta ocasió.
Així començava
l’escrit que havíem preparat per
fer la nostra anàlisi de la tasca
de govern feta entre 2015 i
2019, però, si esteu interessats a
llegir-la, la trobareu a http://www.
iniciativa.cat/ca/masnou.
Hem decidit no publicar-la aquí
perquè, per fer-ho, ERC només
ens permet utilitzar 500 caràcters
(comptant els espais buits). 500
caràcters que s’acaben amb
aquest punt i final.
Màxim Fàbregas, portaveu del
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E
Els socialistes
estem força
satisfets de
l’execució del
Pla d’actuació
municipal (PAM).
Sense formar
part del Govern, podem afirmar
que la majoria dels projectes

que vam deixar preparats i
dotats econòmicament el 2011,
vuit anys més tard han estat
executats d’acord amb els nostres
criteris. D’aquesta manera, el
parc de Vallmora, l’Illa Centre —
denominada plaça Nova de les
Dones del Tèxtil—, la millora de
Roger de Flor seguint l’eix BlauVerd, el nou pavelló poliesportiu
o la continuació de la plaça de
Catalunya són uns bons exemples
de l’empremta socialista. Resten,
però, moltes coses a fer encara...
Ernest Suñé, portaveu del Grup
Municipal del PSC
Valorar el treball
polític sempre
és difícil. Si s’hi
afegeix que els
objectius sobre
l’actuació social
tenen paràmetres
diametralment oposats, és
encara més difícil. No se li escapa
a ningú que un partit d’esquerra i
independentista, com ERC, no té
unes línies d’actuació amb les quals
el PP pugui estar d’acord, ni en
l’àmbit polític, ni en el social, ni en
l’econòmic, ni en la visió d’Estat. No
obstant això, hem donat suport a
algunes actuacions quan han estat
nítidament favorables a la millora de
la vida dels masnovins.
Han estat moltes les mocions
impregnades del soroll polític
exterior que s’han tractat amb una
evident pèrdua de temps, diners i
energies. En aquests temes, hi hem
estat sempre en absoluta oposició.
Antonio Marset, portaveu
del Grup Municipal del PP
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La proposta inicial, que era ‘plaça Nova’, va sorgir del grup de treball d’Honors i Distincions del Consell de Patrimoni Cultural del Masnou i, al Ple, el PSC va suggerir que s’hi
afegís ‘de les Dones del Tèxtil’. DOMÈNEC CANO

El Ple posa nom a l’Illa Centre:
plaça Nova de les Dones del Tèxtil

E

l Ple municipal del gener,
celebrat el dia 24, va
aprovar inicialment el
nom oficial del nou gran
espai públic que s’inaugurarà en
breu i que fins ara era conegut
com a Illa Centre. A partir d’ara
passarà a dir-se plaça Nova de
les Dones del Tèxtil.

de diverses aportacions. La
proposta inicial, que era plaça
Nova, va sorgir del grup de
treball d’Honors i Distincions del
Consell de Patrimoni Cultural del
Masnou. El Grup Municipal del
PSC va suggerir que s’hi afegís
de les Dones del Tèxtil, cosa que
va acabar aprovant el Ple.

La proposta va tirar endavant
amb 14 vots a favor i 7
en contra. Entre els vots
favorables, hi havia els 6
de l’Equip de Govern (ERC),
juntament amb els de Cs (2),
ICV-EUiA (2), PSC (2), PP (1) i el
regidor no adscrit
Joan Fontcuberta (1).
Van votar-hi en contra els
representants del PDeCATUnió (5) i de la CUP (2).

Ernest Suñé, portaveu del
PSC, va explicar que duien a
terme aquesta iniciativa “en
homenatge a totes les dones
treballadores”, ressaltant,
però, les de la indústria tèxtil
masnovina: “S’ha de reconèixer
la força laboral d’aquestes
dones, que a través de l’estalvi
i l’esforç van fer progressar
econòmicament tota la vila,
família a família.” I això malgrat
“ser de les treballadores més
mal pagades i més explotades,
històricament i a escala
mundial”, va recordar Suñé.

Tal com va introduir l’alcalde,
el nom aprovat, plaça Nova de
les Dones del Tèxtil, és el resultat
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L’alcalde, al final de l’exposició
d’aquest punt, va agrair
aquesta esmena i va subratllar
la idoneïtat del nom escollit,
també tenint en compte que
l’indret on se situa aquesta
nova plaça és el lloc on s’havia
aixecat l’antiga fàbrica tèxtil
de Cal Soberano per instal·lars’hi després DOGI, empresa
tèxtil que continua ubicada al
Masnou, però al polígon situat
a prop del límit amb Premià de

CANVIS

En la sessió de gener s’ha
oficialitzat la renúncia de
Federico de las Heras (PP)
i la sortida del grup de Cs
d’un dels tres membres que
tenia: Fontcuberta passa a ser
regidor no adscrit

Mar. Alhora, va fer esment de
les diverses iniciatives culturals
i històriques que recorden
el pes de la indústria tèxtil
en l’economia masnovina i
el paper que van tenir-hi les
dones que hi treballaven.
Elena Crespo, d’ICV-EUiA, es va
afegir en termes molt similars a
l’agraïment per la proposta del
PSC, “per recordar l’aportació
de les dones treballadores en el
progrés de la nostra vila”.
Els dos grups que van votarhi en contra, PDeCAT-Unió i
la CUP, ho van fer per motius
diferents. Romà López, del
PDeCAT-Unió, va argumentar
la seva oposició per coherència
amb la moció presentada
anteriorment pel grup en la
qual sol·licitaven que el nou
espai es digués plaça de l’U
d’Octubre del 2017. “És l’espai
ideal per dur aquest nom: una

INSTITUCIONAL
plaça gran que està cridada a
ser un dels eixos principals del
municipi”, lamentava. Va afegir
que el seu grup comparteix
l’homenatge a les dones del
tèxtil, “però era compatible amb
el nom de l’U d’Octubre, potser
instal·lant un monument o
monòlit a la plaça”. “Demanem
a l’alcalde que s’hi interessi
i que proposi un altre espai
similar que pugui dur el nom
U d’Octubre”, va afegir. Jaume
Oliveras va recollir el guant,
avançant que traslladaria
la proposta al Consell de
Patrimoni Cultural per tal que el
Masnou compti amb un espai
públic que recordi els fets de l’1
d’octubre del 2017.
Els motius de la CUP per votar-hi
en contra van ser exposats per
Rosa Subirats: “S’hauria d’haver
fet un procés participatiu per
decidir-ho. La plaça tindria
un nom de debò i la gent

podria sentir que participa
en les decisions, però aquí la
participació fa pànic.” Subirats
continuava afirmant que “l’afegit
fa que el nom sigui encara
més ridícul; la visibilització de
les dones no ha de venir de
despatxos tancats amb homes
que decideixen sense comptar
amb ningú”. Al final del debat,
l’alcalde va respondre-li que el
Consell de Patrimoni Cultural
“és un òrgan de participació
ciutadana” i que diverses dones
en són membres. “De fet, crec que
són majoria”, va dir.
Frans Avilés, portaveu de Cs,
malgrat que va votar a favor
del nom íntegre, va proposar
a l’inici del debat que, vista la
proposta del PSC, se n’eliminés
l’adjectiu nova, de manera que
el nom resultant fos plaça de
les Dones del Tèxtil. L’alcalde va
objectar que, per donar sortida
a aquesta petició, s’hauria
de retirar el punt, informar

de la nova idea al Consell de
Patrimoni Cultural i atendre el
veredicte que en sorgís. Davant
d’això, Avilés va afirmar: “No
volem entorpir la decisió; hi
votarem a favor. Tot i que la
proposta final és millorable,
entenem que és un bonic
homenatge a totes les dones
treballadores.”
> Canvis en la composició del Ple
En aquesta sessió plenària es van
anunciar i oficialitzar dos canvis en
la composició del Ple, que afecten
els grups de Cs i el PP.
El fins ara portaveu i únic
representant del PP, Federico de las
Heras, va anunciar que renunciava
voluntàriament al càrrec de
regidor. A partir d’ara serà Antonio
Marset Boza qui representarà les
persones que van votar el PP en
les eleccions municipals del 2015 i
durant els mesos que resten
per a la fi de l’actual mandat.
Marset era el candidat següent a
la llista electoral del PP en aquells
comicis.
En el seu comiat, De las
Heras es va mostrar orgullós
d’haver intentat representar
els seus votants amb dignitat
i a la ciutadania en general,
sempre sota “principis
morals indestructibles”.
Alhora, va acusar els partits
independentistes de trencar
aquests principis i de destruir
el que havia estat Catalunya, i,
després de desitjar bona sort
als qui seguien, es va acomiadar
amb un “Visca el rei, visca
Espanya, visca Catalunya!”, abans
que la resta de portaveus i el
mateix alcalde li dediquessin
unes paraules de comiat.
D’altra banda, el grup de Cs
passa de comptar amb tres
membres a tenir-ne dos.
Joan Fontcuberta ha decidit
abandonar el grup, si bé manté
l’acta com a regidor no adscrit.
El regidor, que ja es va ubicar
separat dels seus excompanys,

va explicar que ha pres
aquesta decisió perquè s’ha
sentit apartat de les decisions
de la direcció del partit i per
considerar que la formació
prioritza temes nacionals per
damunt dels municipals. A més,
va anunciar la seva voluntat
de presentar-se a les properes
eleccions municipals, que se
celebren el mes de maig, sota les
sigles del Grup Independent del
Masnou (GIM), per representar
els interessos de la ciutadania
del municipi.
Vegeu-ne la crònica
completa a:
www.elmasnou.cat

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Expedient 01/2019
modificació per crèdits
extraordinaris finançat amb
romanent de Tresoreria. Del
30 de gener al 20 de febrer de
2019.
Expedient 02/2019
modificació per crèdits
extraordinaris finançat amb
baixa. Del 30 de gener al 20 de
febrer de 2019.
Expedient 03/2019
modificació capítol 4 per crèdit
extraordinari i suplement de
crèdit. Del 30 de gener al 20 de
febrer de 2019.
Aprovació inicial de les
Bases reguladores de la
participació com a establiment
expositor en fires comercials
organitzades per l’Ajuntament
del Masnou. Del 5 de febrer al
19 de març de 2019.
Aprovació inicial de la
denominació de la plaça
pública resultant de la
promoció urbanística de l’Illa
Centre (antiga DOGI) com a
plaça Nova de les Dones del
Tèxtil. Del 6 al 26 de febrer
de 2019.
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TURISME

Quan el turisme es vincula al patrimoni
L’aposta per refermar el patrimoni com una activitat d’oci recull els seus fruits

E

l Masnou segueix
sumant visitants i els
turistes estrangers que
visiten el poble continuen venint, majoritàriament,
de França. A més, la majoria
de visitants que s’han apropat
a l’Oficina de Turisme durant
el darrer any pernocten en
apartaments turístics o habitatges d’ús turístic, tot i que és
destacable el nombre dels que
s’allotgen al seu vaixell, al port
del Masnou. Aquestes dades es
desprenen dels darrers informes del Servei de Patrimoni i
Turisme i de l’Oficina de Turisme del Masnou, corresponents
a l’any 2018.
Amb tot, els principals usuaris
de l’Oficina continuen sent
els masnovins i masnovines,
que s’hi acosten no només per
visitar les diferents exposicions
temporals que acull la Casa
de Cultura, sinó també per
demanar informació dels
esdeveniments lúdics, culturals,
esportius i comercials que
es duen a terme, així com
de restauració, allotjaments,
transports, recursos naturals,
culturals i patrimonials, o
també d’altres serveis turístics i
municipals.

> Consolidació de les activitats
turístiques
Les activitats emmarcades dins
del programa per descobrir
el municipi tenen molt d’èxit i
atrauen, cada cop més, públic
de fora del Masnou. El 2019 s’ha
encetat amb un programa anual
en paper que té per voluntat
donar-los més visibilitat. Es pot
aconseguir als equipaments
municipals.
Especial èxit han tingut les
exposicions programades a
la Casa de Cultura, entre les
quals destaca “La República
del Masnou”, que ha estat la
més visitada de l’any. Pel que
fa als itineraris guiats que
ressegueixen el municipi i les
vistes guiades al patrimoni,
estan consolidats, però es
treballa per seguir atraient
TASTA EL MASNOU

L’activitat per conèixer la
gastronomia local i els vins
de la DO Alella canvia de
format i es farà a l’exterior
de la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acull l’Oficina de Turisme. RAMON BOADELLA
usuaris d’aquestes activitats
amb nous projectes, com
els que es preveuen dur a
terme enguany: el nou Centre
d’Interpretació de la Mina
d’Aigua i visites a edificis
singulars, en el marc de les
Jornades Europees de Patrimoni,
entre d’altres activitats.
També com a novetat, l’activitat
“Tasta el Masnou”, que vol donar
a conèixer la gastronomia local
i els vins de la DO Alella, canvia
de format, i, aquest any, es
realitzarà a l’exterior de la Casa

de Cultura, ara que el carrer de
Dr. Agell és per a vianants.
L’aposta d’aquests darrers anys
per vincular el turisme a la cultura
i el patrimoni com una activitat
d’oci té pendent, com a reptes
de futur, continuar treballant
per atraure visitants a l’exposició
permanent del Museu Municipal
de Nàutica i a l’Espai d’Art Cinètic
Jordi Pericot (ambdós ubicats a
l’Edifici Centre), així com també
aquells visitants que venen pel
seu compte sense fer ús de cap
activitat.
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CULTURA

Conèixer el Marroc sense sortir del Masnou
El projecte “Descobrim un país” repeteix estada a la Biblioteca Joan Coromines

D

esprés de la bona
acollida de la
iniciativa per conèixer
Alemanya, el projecte
“Descobrim...”, que pretén
donar a conèixer un país en
profunditat, ja té a punt un nou
programa d’activitats al llarg de
tot l’any, en aquesta ocasió, per
endinsar-se al Marroc.
El programa d’activitats, ideat
des de la Biblioteca Joan
Coromines, l’Associació UNESCO
i l’Associació Cultural Islàmica
Altaqwa, inclou gairebé una
quinzena de propostes culturals
i turístiques adreçades a
persones inquietes i amb ganes
de conèixer món i, especialment,
aquest país del nord-oest
d’Àfrica. La iniciativa, que té
previst cloure amb un viatge a
la ciutat de Marràqueix, també
té la voluntat de dinamitzar el
fons de turisme i viatges de la
Biblioteca.
> PROGRAMACIÓ
Divendres 1 de març,
a les 18.30 h
Xerrada: “El Marroc, història i
paisatge divers”
A càrrec de l’historiador Àngel
Morillas.
Sala polivalent de la Biblioteca.
Entrada lliure.

De l’1 al 31 de març, en horari
de la Biblioteca
Exposició d’artesania
i objectes del Marroc
Passadís central de la Biblioteca.
Entrada lliure.
Divendres 5 d’abril, a les 18.30 h
Taula rodona: “Integració de
joves d’origen marroquí”
Moderadora: Najat Driouech.
Sala polivalent de la Biblioteca.
Entrada lliure.
Dimecres 10 d’abril, a les 18.30 h
Presentació del llibre: Mare de
llet i mel
Amb la presència de l’autora,
Najat El Hachmi.
Exemplars disponibles a la
Biblioteca. Sala polivalent de la
Biblioteca. Entrada lliure.
Divendres 3 de maig, a les 18.30 h
Xerrada: “Rutes culturals pel
Marroc”
A càrrec de l’antropòleg Jordi
Archs Fontiguell.
Sala polivalent de la Biblioteca.
Entrada lliure.
Dissabte 11 de maig, a les 11 h
L’Hora del Conte
Conte tradicional marroquí.
A càrrec de Souquina Driouech.
Infants a partir de 3 anys.
Sala infantil de la Biblioteca.
Entrada lliure.

Divendres 14 de juny, a les 18.30 h
Concert de músiques àrabs
Amb Moulay Sherif, llaüt àrab,
guembri, veu i percussió, i
Aziz Khodari, veu i percussió.
Recollida prèvia d’invitació a la
Biblioteca. Sala Joan Comellas
(Edifici Centre).
Divendres 5 de juliol, a les 11 h
Taller de pintura amb henna
A càrrec de Nora Anadon,
Oumayma Ben Moussa i Tisam
Mouka. A partir de 8 anys. Amb
inscripció prèvia.
Biblioteca Joan Coromines.
Divendres 12 de juliol, a les 11 h
Taller d’escriptura àrab.
A càrrec de Siham Driouech i
Wassima Mouka.
A partir de 8 anys. Amb
inscripció prèvia.
Biblioteca Joan Coromines.
Divendres 20 de setembre,
a les 18 h
Taller de teatre
A càrrec de Bachir Selama.
Amb inscripció prèvia, per
a infants a partir de 8 anys
acompanyats d’un adult.
Sala polivalent de la Biblioteca.
Dimecres 25 de setembre,
a les 18.30 h
Tertúlia literària del llibre Una
dolça cançó, de Leila Slimani.

A càrrec de Maria Carme Roca.
Exemplars disponibles a la
Biblioteca.
Biblioteca Joan Coromines.
Entrada lliure.
Dimecres 25 de setembre, a les 20 h
Tast de gastronomia
marroquina
A la cafeteria Àgora. Aforament
limitat. Cal comprar els tiquets
prèviament. Més informació a
l’Àgora cafè (tel. 931 275 796).
Divendres 25 d’octubre, a les 18 h
Cinefòrum
A càrrec d’Enric Ros.
Sala polivalent de la Biblioteca.
Entrada lliure.

Detall d’un edifici al Marroc.
GAL·LA PERICOT

I el mes de novembre

Escapada a Marràqueix
Cap de setmana a Marràqueix
organitzat per l’Associació
UNESCO El Masnou.
Informeu-vos-en a la Biblioteca.
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CULTURA

Una intriga sobre el poder de
manipulació, aposta destacada
de l’Espai Escènic
Xirriquiteula Teatre se centra en la història
de la Laika, la gossa que va anar a la Lluna

L’Ajuntament rep en donació
part de l’obra del pintor
masnoví Pere Pujadas Roig
La col·lecció consta de 37 obres d’acrílics,
aquarel·les i quadres de tècnica mixta

A

final d’any va acabar
el procés d’inventari
de la col·lecció de
37 obres del pintor
masnoví Pere Pujadas Roig
que les seves filles —Georgina,
Dolors i Victòria— havien
donat a l’Ajuntament el mes de
juny passat.
La donació consta d’acrílics,
aquarel·les i quadres de
tècnica mixta en què es
representen diferents paisatges
de Catalunya amb l’estil

Enric Cambray i Mireia Portas són els protagonistes de ‘Sàpiens’. CEDIDA

L

a crítica teatral ha destacat
la interpretació d’Enric
Cambray i la televisiva
Mireia Portas com un dels
principals atractius que han fet
de l’espectacle Sàpiens una de les
propostes teatrals més reeixides
dels darrers temps. La direcció
del prestigiós Sergi Belbel i el
text de Roc Esquius també en
són reclams importants. L’obra es
representa a l’Espai Escènic el 10
de març. Actor i actriu mantenen
un dol interpretatiu per fer-nos
reflexionar sobre el poder de
manipulació d’algunes persones
i institucions per fixar l’atenció en
moltes qüestions que es debaten
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actualment a la nostra societat.
Les entrades es poden adquirir
de manera anticipada al portal
comercial www.quedat.cat i una
hora abans de l’espectacle.
Dins la programació de
teatre familiar, la companyia
Xirriquiteula Teatre puja a
l’escenari la història de la gosseta
Laika, que vivia als carrers de
Moscou fins que va ser triada
per protagonitzar un dels
capítols més transcendents de la
conquesta de l’espai. Serà el 24
de febrer. L’espectacle és adaptat
per a persones sordes, amb
la presència d’un intèrpret en
llengua de signes catalana.

‘Can Milio dels Ous‘

‘Plaça d'Ocata‘

inconfusible d’aquest artista.
Hi ha quadres de vistes del port
de Barcelona, de la Selva, de
Tossa de Mar, d’Esparreguera, de
Vic i d’Arenys, i, és clar, vistes del
Masnou i racons emblemàtics
del poble, com Can Milio, el
campanar o el port.
També cal destacar que en la
donació hi ha els quadres més
representatius de l’artista,
de gent al carrer que es fon i
confon amb el mateix paisatge
urbà.

CULTURA

Bona acollida de la proposta expositiva de la jove masnovina
Ariadna Costa
La propera mostra serà d’escultures de Laura Fusellas

L

a proposta expositiva de
la jove masnovina Ariadna
Costa a l’Espai Casinet
va ser molt ben rebuda.
Durant la inauguració de la seva
primera exposició, el divendres
1 de febrer al vespre, Ariadna
Costa va explicar com havien
sorgit la majoria de les seves
obres, inspirades en els carrers
del Masnou. L’artista va afirmar
que es va adonar que reproduir
els racons i carrers del Masnou és
una manera de fer un retrat d’ella
mateixa.
D’altra banda, l’alcalde, Jaume
Oliveras, va remarcar la voluntat
de l’Ajuntament i l’Espai Casinet
d’animar els joves artistes

La majoria de les obres d’Ariadna Costa estan inspirades en els carrers del Masnou.
RAMON BOADELLA

perquè creguin en la seva
pràctica artística i que tot el
municipi pugui seguir el seu
desenvolupament. També va
celebrar que l’artista s’hagi
dedicat de manera tan intensiva
a representar la vila del Masnou.
L’exposició, que inaugura la
temporada expositiva d’arts
visuals del 2019, es pot visitar fins
al 24 de febrer.
Seguint la programació, el 15 de
març s’inaugura també a l’Espai
Casinet la mostra d’escultures
de Laura Fusellas. Sota el títol
“La fluïdesa del gènere”, l’artista
reflexiona sobre els patrons de
conducta que imposa la idea del
gènere i com ens afecten.

Dibuixos sobre
l’horror nazi a la Casa
de Cultura
L’exposició s’ha fet coincidir
amb el Dia Internacional de
Commemoració
de l’Holocaust

F

ins al 24 de març, a la Casa de Cultura s’hi
podrà veure la mostra de dibuixos de
Bernard Aldebert (1909-1974) sobre els
camps d’extermini nazis, on va viure des del
novembre de 1943 fins a l’abril de 1945. L’exposició
al Masnou s’ha fet coincidir amb el Dia Internacional
de Commemoració de l’Holocaust (27 de gener).
“Viacrucis en 50 estacions” la formen un total
de 50 dibuixos en blanc i negre, que són còpies
dels originals, en DIN A2 (42×60) amb un breu
peu d’imatge que descriu les situacions i tortures
experimentades pels presoners al camp d’extermini
Gusen II (camp satèl·lit de Mauthausen).
Ha estat elaborada per l’associació La Garriga
Secreta i ha comptat amb la col·laboració de la
historiadora masnovina Rosa Toran, membre de
l’Amical de Mauthausen.

La mostra “Viacrucis en 50 estacions” la formen un total de 50 dibuixos en blanc i negre. MIREIA CUXART
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OBRES

El parc de ‘skate’, de reestrena
S’hi pot practicar amb el monopatí, però també amb bicicletes BMX, patinets o patins

E

l parc de skate de l’avinguda
de Pau Casals ja és ple de
patinadors i patinadores des
que el divendres 25 de gener
es va obrir de nou al públic, una
vegada finalitzades les obres d’ampliació i restauració. El nou equipament, que continua tenint la mateixa
superfície, incorpora nous elements
per practicar-hi diferents disciplines
d’aquest esport urbà, aptes per a la
pràctica del monopatí, però també
de bicicletes BMX, patinets i patins.
A més, s’han restaurat el paviment i
altres peces de la instal·lació original.

El parc de ‘skate’ es va obrir de nou al públic el 25 de gener.
MIREIA CUXART

Aquest nou equipament dona resposta
a les demandes que feia temps que un

grup de joves feien a l’Ajuntament. De
fet, personal tècnic de l’Ajuntament encarregat del projecte ha comptat amb
l’opinió d’usuaris i usuàries habituals
d’aquest parc per assegurar-se que tant
la restauració com els nous elements
compleixen les necessitats per a la pràctica d’aquest tipus d’esports.
NOUS ELEMENTS

El nou equipament continua
tenint la mateixa superfície,
però incorpora nous elements
per practicar diferents disciplines
d’aquest esport urbà

MILLORES A LA VIA PÚBLICA
> Urbanització d’un tram del carrer de Silveri Fàbregas
Ja han acabat les obres d’urbanització del carrer de Silveri Fàbregas
en el tram comprès entre l’avinguda de Pau Casals i la prolongació del
passeig de Romà Fabra del Masnou. Fins ara, era un carrer de sorra.
A més de les obres de pavimentació del carrer, se n’ha renovat i
ampliat la vorera. També s’hi ha plantat una línia d’arbres, s’hi ha
instal·lat un nou col·lector i se n’ha renovat la instal·lació de l’enllumenat amb tres nous punts de llum.

La primera intervenció
d’aquest projecte ha estat
la reparació de les voreres
del carrer de Bilbao, Pompeu Fabra i Pintor Fortuny.
El segueixen els carrers
de Joan Miró, Vila Jardí,
Sant Crispí i Joan XXIII. El
termini d’execució de la
reparació i accessibilitat de Voreres reparades al carrer de Bilbao.
les voreres de tots aquests RAMON BARRAGÁN
carrers inclosos en el projecte és d’aproximadament quatre mesos.
> Un camí escolar amb voreres més amples
D’altra banda, també s’han millorat les voreres dels carrers que
s’emmarquen dins del camí escolar de l’Escola Bergantí i l’Institut
Maremar. Ja ha finalitzat l’actuació del carrer de Califòrnia, entre
Fra Juníper Serra fins a Cusí i Furtunet, on s’ha eixamplat la vorera i
s’ha millorat la il·luminació. La reparació del carrer de Sant Marc és
la pròxima actuació, ja en marxa.

Tram urbanitzat del carrer de Silveri Fàbregas. MIREIA CUXART
> Pla de xoc de voreres
El Pla de xoc de voreres té dos objectius: d’una banda, reparar les
voreres dels carrers que formen part del projecte d’aquest any i,
de l’altra, fer-les accessibles a les persones amb problemes de mobilitat. La majoria dels carrers inclosos en aquest projecte formen
part de la xarxa viària bàsica per a vianants que defineix el Pla de
mobilitat urbana sostenible, aprovat l’any passat.
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> Voreres d’Ocata
També estan en marxa les tasques de reparació de diversos desperfectes a les voreres del barri d’Ocata. Concretament, s’ha actuat als carrers
que es troben delimitats pels jardins dels Països Catalans, el Torrent
de Can Gaio i l’avinguda de J. F. Kennedy. És previst que finalitzin aviat
per continuar amb una altre sector del barri, al voltant del carrer del
Paraguai. Aquestes actuacions d’arranjament de les voreres d’Ocata es
fan amb càrrec al contracte de manteniment de via pública.

OBRES

Llum verda al Centre d’Interpretació de la Mina d’Aigua
El projecte preveu convertir un local annex en punt d’acollida dels visitants

L’enderroc de l’interior del local de la plaça d’Ocata ja ha començat. MIREIA CUXART

J

a ha començat el
projecte per rehabilitar
el local ubicat a la plaça
d’Ocata, 7 (al costat
de l’escala que baixa fins a
la Mina d’Aigua), que preveu
un enderroc gairebé total de
l’interior, una reparació de la
façana i una adaptació de la
coberta. Aquest espai era una
antiga carnisseria i després va

ser una cafeteria. A part de les
reformes generals de l’edifici,
a l’interior es preveu instal·larhi una exposició permanent
d’acord amb els continguts
que s’expliquen a la Mina
d’Aigua.
Així, un cop reformat, aquest
local, de prop de 25 metres
quadrats, serà el punt

Es preveu instal·lar-hi una exposició permanent sobre la Mina d’Aigua. CEDIDA
d’acollida dels visitants. És
previst fer-hi una reconstrucció
d’un safareig a partir de peces
originals i també s’hi podrà
veure un audiovisual. Aquestes
intervencions contribuiran
a millorar el servei educatiu
i els elements interpretatius
d’una activitat que ha generat
molt d’interès els darrers
anys. En aquest sentit, en

aquest espai s’hi podran fer
tallers escolars, s’hi oferiran
continguts complementaris i
s’hi exposaran objectes que
formen part de les mines
d’aigua.
El termini d’execució de l’obra
és de set setmanes i el projecte
museístic s’iniciarà un cop
finalitzin.

MILLORES ALS EQUIPAMENTS
>C
 a n'Humet: placeta i bucs
d'assaig
La placeta de Ca n’Humet ja és,
en la seva totalitat, de formigó.
Fins ara, el tram més proper a
les grades era de sauló. A més
de la nova pavimentació, s’ha
impermeabilitzat el conjunt
La placeta de Ca n’Humet.
MIREIA CUXART
de la graderia, que havia
ocasionat problemes de filtracions als bucs d’assaig. Quant a
aquests bucs —que són petits espais insonoritzats, pensats
i dotats específicament per a la pràctica de música—, s’hi ha
posat, al sostre de cadascun, un cel ras hidròfug per actuar com a
resistència a la humitat. A més, s’han repintat totes aquestes sales.
> Enllestida la rehabilitació de Can Targa
La rehabilitació parcial de l’immoble de Can Targa ja és una
realitat. Se n’ha reparat la teulada, que ha inclòs l’eliminació de
corcs a les bigues de fusta i el tractament corresponent, a més

de la renovació de l’aïllament del sostre i del cel ras de la segona
planta. Els treballs no han afectat la planta baixa d’aquesta
masia, construïda al segle XVI. Can Targa és, des del 1994, un
dels centres on els usuaris i usuàries de la Fundació El Maresme,
entitat que treballa per a la inclusió social i la millora de la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, realitzen
activitats i reben suport, gràcies a la cessió de l’edifici per part de
l’Ajuntament. La Fundació en va culminar la rehabilitació amb el
pintat de les estances interiors.
> Millores al local d’ESQUIMA
El local que l’Ajuntament té cedit a ESQUIMA, una entitat que
treballa a favor de la integració de les persones amb problemes
de salut mental en la societat, ha rebut diverses intervencions de
millora. D’una banda, s’hi ha instal·lat una nova climatització i, a
més, s’hi ha fet una petita cuina on es podran dur a terme tallers
relacionats amb aquesta matèria. Properament, és previst pintar
una part de l’interior del local.
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Instal·lats dos nous aparells desfibril·ladors

A

primers d’any es van
instal·lar dos nous
aparells desfibril·ladors
automàtics (DEA): l’un,
a l’Edifici Centre, i l’altre, a l’Espai
Escènic. Amb aquesta actuació,
l’Ajuntament segueix ampliant la
xarxa d’aquests aparells per fer
del Masnou un municipi
cardioprotegit.
Els nous desfibril·ladors se
sumen als que ja té l’Ajuntament
a les dependències de la
Policia Local i als cinc vehicles
dotats de DEA mòbil, al Camp
Municipal d’Esports del
Masnou i al d’Ocata, al Complex

Esportiu Municipal i al servei de
socorrisme a les platges.
A més, des del 2015,
l’Ajuntament està realitzant
cursos d’autoprotecció i suport
vital bàsic i de desfibril·ladors
externs automàtics (DEA) per
a la ciutadania i el personal
municipal amb l’objectiu de
contribuir a la sensibilització
perquè, en el cas d’una
aturada cardiorespiratòria, se’n
reconeguin els signes propis, es
puguin avisar immediatament
els serveis d’emergència i se
sàpiga com utilitzar l’aparell
desfibril·lador.

Plaques solars fotovoltaiques. COL·LECTIU SOLAR

Es presenta el projecte “Col·lectiu solar”

D

ijous 28 de febrer, a
la sala polivalent de
la Biblioteca Joan
Coromines, tindrà
lloc la presentació del projecte
“Col·lectiu solar”, amb una sessió informativa dels impulsors
de la iniciativa. Sota el lema
“Sobirania energètica, energia
neteja, sostenible i gratuïta”,
aquest projecte, que compta
amb el suport de l’Ajuntament,
vol impulsar la instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques
per a la generació d’energia
elèctrica per a l’ús domèstic i
PIME. Les instal·lacions solars
fotovoltaiques que es preveu

instal·lar amb aquest projecte
generen energia elèctrica que
és consumida a la pròpia llar,
de manera que el cost de la
inversió està compensat per un
estalvi en la factura energètica
en pocs anys.
Per incentivar la instal·lació de
plaques d’energia solar, ja fa
anys que l’Ajuntament del Masnou va aprovar una bonificació
del 50% de l’IBI durant quatre
anys, de manera que una bona
part del cost de la instal·lació
pot ser compensat per la reducció de la meitat de l’impost
de béns immobles durant tres
anys.

Portes obertes de segon cicle d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria
Un dels desfibril·ladors instal·lat recentment a l’Espai Escènic. MIREIA CUXART

Campanya d’esterilització
i identificació d’animals
de companyia

dissabte 9 de febrer

de 10 a 13 h

divendres 15 de febrer

de 17 a 19 h

ESCOLA BERGANTÍ

dissabte 16 de febrer

d’11 a 13 h

ESCOLA ROSA SENSAT

dimarts 19 de febrer

de 16.45 a 19 h

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

divendres 22 de febrer

de 15.30 a 17.30 h

INSTITUT MEDITERRÀNIA

dissabte 23 de febrer

de 10 a 13 h

dissabte 23 de febrer

de 10 a 13 h

ESCOLA OCATA

F

ins al 3 de maig, els
propietaris de gats,
gossos o fures es poden
inscriure a la pàgina web
www.socresponsable.org per
identificar i esterilitzar a preus
promocionals gossos, gats i fures
a través dels centres veterinaris
adherits. Aquesta campanya
d’identificació i esterilització
d’animals de companyia és
una iniciativa de la Fundació
FAADA i és possible gràcies
a la participació dels centres
veterinaris col·laboradors, que,

ESCOLA ESCOLÀPIES
ESCOLA FERRER I GUÀRDIA

dijous 7 de març

de 15.30 a 17 h

ESCOLA MARINADA

dijous 7 de març

de 17 a 19 h

INSTITUT MAREMAR

dissabte 9 de març

de 10 a 13 h

ESCOLA LLUÍS MILLET

dissabte 9 de març

de 10 a 13 h

dimecres 13 de març

de 15 a 16.30 h

Portes obertes de les escoles bressol
de manera desinteressada,
sense rebre cap subvenció ni
ajut econòmic, s’adhereixen a
aquesta campanya.

EBM LA BARQUETA

dimecres 10 d’abril

de 17.30 a 19.30 h

EBM SOL SOLET

divendres 12 d’abril

de 17.30 a 19.30 h

LLAR D’INFANTS RITA TERRADAS

dissabte 13 d’abril

de 10 a 12 h

LLAR D’INFANTS PETIT VAILET

dilluns 15 d’abril

a les 18 h

LLAR D’INFANTS BAMBI

dissabte 27 d’abril

d’11 a 13 h
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Benvinguts,
masnovins
i masnovines!
La tradicional Trobada
de nadons reuneix més
d’una seixantena
d’infants nascuts el 2018

E

l diumenge 13 de gener, va tenir lloc la
26a edició de la Trobada de nadons del
Masnou. En total, se’n van concentrar
64, dels 122 que van néixer durant l’any
passat. La fotografia s’enviarà a tots els nadons
participants a la trobada per correu electrònic i
amb qualitat per ser reproduïda.
La idea original i l’organització d’aquesta trobada
és del Taller de Publicitat. La fotografia va ser feta
pel fotògraf masnoví Xavi Cardona, i la trobada
va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou.

La 26a Trobada de nadons del Masnou en va aplegar 64 dels 122 que van néixer l’any passat. XAVI CARDONA
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ESPORTS

Els treballs per ampliar el Complex Esportiu
enceten el darrer tram

Alhora, s’està acabant la reurbanització de l’entorn, que serà una zona de vianants
amb dues placetes en nivells diferents

L

es obres d’ampliació del
Complex Esportiu municipal
i de reurbanització del seu
entorn avancen a bon ritme. Els
treballs, tant de la nau nova com
de la reurbanització de l’entorn,
es preveu que es puguin donar
per acabats a finals del mes
de març, aproximadament. La
inversió total per a l’ampliació
i la remodelació del Complex
Esportiu suma 2.288.619,67 euros
(IVA inclòs). Aquesta quantitat
inclou les dues fases en què s’han
executat les obres, dutes a terme
per les empreses Rogasa (que va
abandonar-les a mig fer) i Voracys,
que n’ha elaborat el projecte final
i executa les obres actualment.
En paral·lel, la reurbanització
de l’entorn compta amb un
pressupost de 241.780,99 euros
(IVA inclòs).
En global, es tracta d’un projecte
integral que amplia el Complex
Esportiu municipal i el remodela,
juntament amb l’entorn. D’una
banda, s’ha creat una nova nau
—l’obra que està finalitzant
ara—, que, a més de les dues que
ja existien (piscina i pavelló), ha
de donar resposta a la demanda
dels clubs esportius del Masnou,

amb més espais. Aquest nou
edifici inclou una pista, graderies,
vestidors i altres dependències.
La nau, àmplia i diàfana, és
accessible per a persones amb
mobilitat reduïda i té entrada de
llum natural.
De l’altra, s’ha fet una construcció
annexa que connecta la nova nau
amb les dues que ja existien. És
on, entre d’altres espais, s’ubicarà
el bar de l’equipament. El terrat
d’aquest annex esdevindrà una
nova placeta pública que servirà
alhora per salvar el desnivell amb
el parc de Vallmora. Serà, doncs,
com un replà en el nou itinerari
per a vianants que connectarà
aquest espai verd amb el
Complex Esportiu i els carrers
de la Ciutat de Sant Sebastià i de
Roger de Llúria.

El nou edifici inclou una pista, graderies, vestidors i altres dependències. DOMÈNEC CANO
I és que la reurbanització de
l’entorn del Complex culmina el
projecte global. Els dos carrers
esmentats, que són els que duen
a l’entrada de l’equipament,
s’estan transformant en zona
de vianants. Això donarà com a
resultat una segona nova placeta
en la intersecció d’ambdues
vies, davant del nou bar i de

l’entrada principal al Complex. El
projecte global inclou la reforma
de l’accés principal a les dues naus
preexistents, la remodelació dels
vestidors de la piscina, la reubicació
de la Regidoria d’Esports i la
renovació del paviment de la pista
preexistent, que ara és de parquet
gràcies a l’aportació de la Ricky
Rubio Foundation.

RECTA FINAL

Els treballs, tant de la nau
nova com de la reurbanització
de l’entorn, es preveu que es
puguin donar per acabats a
finals del mes de març

La reurbanització de l’entorn del Complex culmina el projecte global. DOMÈNEC CANO
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Pregunta freqüent

Imatges del record

Aquesta és una de les respostes a les preguntes que amb
major freqüència l’Ajuntament rep de la ciutadania.
Quines mesures es duen a terme des de l’Ajuntament
per controlar la processionària?

Vista panoràmica del passeig de
Romà Fabra cap als anys 1927-1933.
Al centre s’hi veu el passeig arbrat
de Romà Fabra que finalitzava en
uns trossos plens de vinyes on actualment hi ha el parc de Vallmora.
A l’esquerra de la fotografia hi ha
l’antiga Escola Ocata sense l’ampliació del segon pis, que es va fer
posteriorment, i a la dreta s’hi pot
veure la casa coneguda com a Bon
Repòs (a la plaça de Marcel·lina de
Monteys), les casetes de la zona

(que es va començar a urbanitzar
coneguda com a nou eixample i
que correspon als carrers de Sant
Miquel, Navarra, Flos i Calcat, Francesc Macià i Itàlia) i l’antic escorxador al fons (que correspon a l’actual Edifici Centre).
Autor: Fergui, Barcelona
Donació: Rosa Pagès Arenas
Procedència: Arxiu Municipal del
Masnou, fotografia núm. 18620
@GUILLEMUNDI
AUTOR DESCONEGUT
DONACIÓ DE
SALVADOR MARESMA

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

L’Ajuntament duu a terme diversos tractaments. Les darreres
intervencions han estat les següents: l’octubre de l’any passat,
es va realitzar un tractament a tots els pins i cedres de titularitat municipal amb una bactèria, el Bacillus Thuringensis, que és
tòxica per a l’eruga i l’acaba matant. Un mes després, es va fer
un altre tractament amb endoteràpia als pins de la plaça d’Espanya, del parc del Llac i al del pati dels petits de l’Escola Rosa
Sensat per combatre també aquesta plaga. Aquest mes de febrer, s’han retirat les bosses del parc de Caramar, de l’Escola de
Ferrer i Guàrdia i de la plaça de Ramón y Cajal. A més, l’empresa
que realitza actualment el servei de jardineria, està treballant
per aplicar un tractament insecticida.
Es recomana que els veïns i veïnes que tenen pins i cedres a
casa seva prenguin mesures contra la processionària. En aquest
cas, el tractament més eficient és l’endoteràpia.

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 6
Recordeu: Les entrades en venda anticipada al portal
www.quedat.cat per a aquest espectacle a l’#eecanhumet
d’#elMasnou s’han esgotat. El mateix dia de la representació (diumenge 10/02) es posaran a la venda 30 entrades a
taquilla.

RAMON BOADELLA

@MUNTSAFONT

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 24
Els treballs per ampliar el Complex Esportiu enceten el darrer tram.
A més de construir una nova nau, s’està reurbanitzant l’entorn per fer-lo més segur per als vianants i connectar l’equipament amb Vallmora.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 18
Les reserves de #sang són baixes. Diumenge 20, podreu
donar-ne a #elMasnou @donarsang.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 16
@elmasnou_cat i @LaSansi #elMasnou entreguen un xec
solidari a #ESQUIMA.

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
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 14
Engeguen diverses actuacions per millorar la via pública.
La més destacada s’emmarca en el projecte de millora global de #voreres i calçades que l’Ajuntament d’#elMasnou
duu a terme cada any.

PUNT DE TROBADA

Un aniversari gegant

El Masnou celebra els 80 anys d’en Pere i l’Eulàlia

F

ins fa uns anys, els gegants
sortien per la diada de
Corpus i per la Festa Major,
però, avui dia, representen el
municipi del Masnou en les
diferents trobades que hi ha
arreu de Catalunya. Aquest
2019, en Pere i l’Eulàlia celebren
el vuitantè aniversari i la Colla
de Geganters ha programat
diversos actes per commemorar
aquesta fita.
> Actes de celebració
Els actes per a la celebració
d’aquest vuitantè aniversari
ja van començar per la
Festa Major de l’any passat,
quan els gegants, durant la
missa solemne —moment
en què sempre fan el ball
protocol·lari—, van estrenar
el nou vestuari que llueixen
actualment.
Així mateix, com a prèvia als
actes del 2019, l’últim trimestre
del 2018 es va fer un concurs de
dibuix, en el qual van participar
les escoles de la vila.
El 2019 l’encetarà la celebració
de Santa Eulàlia (12 de febrer),

seguida de la presentació de
l’auca dels gegants del Masnou
(31 de març), així com de
diversos actes que es preparen
per a la Festa Major vinent,
entre els quals destaca l’acte
central del vuitantè aniversari:
la cercavila de la Festa Major (29
de juny), amb la participació de
colles centenàries de Catalunya i
altres sorpreses.

Diumenge 17
de febrer, Festa
de Santa Eulàlia
(copatrona del Masnou)

Cercavila amb totes les
escoles, les colles padrines, la
colla de trabucaires d’Ocata i
la colla bastonera.
En arribar a la nova plaça,
que s'obrirà al públic durant
aquesta jornada, hi haurà
pastís i ball per a tothom.
Per acabar, es repartiran els
premis del concurs. El dibuix
guanyador també serà el
disseny publicitari de la
commemoració.

En Pere i l’Eulàlia dansant a la plaça de l’Església. COLLA DE GEGANTERS

LA COLLA

La Colla de Geganters és
formada per cinquanta
persones. Hi ha deu portadors
de gegants, vuit grallers i
cinc timbalers. A més dels dos
gegants, hi ha deu capgrossos
> Una mica d’història
“La primera notícia que es
té dels gegants data de l’any
1939”, tal com explica la Colla
de Geganters del Masnou.
“La veu popular diu que els
gegants van ser regalats al
municipi per un drapaire,
d’aquí el sobrenom del gegant.
El nom de Pere se li donà
perquè és el nom del patró del
municipi”. També es diu que “el
sobrenom de la geganta prové
de la dona del drapaire que
regalà els gegants, que era una
modista especialitzada a tallar
colls de punta i l’anomenaven
Tallacolls”. El nom correspon a
la patrona del poble, Eulàlia.
Durant un període curt de
temps, a finals dels anys
setanta, a falta de portadors
de gegants, malauradament,
les dues figures van quedar
guardades a Can Malet.
El 1982, la nova colla —la que
hi ha actualment—, els va
recuperar i els va restaurar.
Així mateix, el dia 28 de maig
d’aquell any, tingué lloc la
cerimònia de bateig dels
gegants als jardins de Can
Malet, i en van ser els padrins
els gegants d’Alella i Teià, dels
quals els gegants del Masnou
també són padrins.

Gegants i capgrossos amb els tres caps
que ha tingut la colla des de l’any 1982.
COLLA DE GEGANTERS

La Colla de Geganters és
formada per cinquanta
persones. Hi ha deu portadors
de gegants, que els fan caminar,
ballar i, de tant en tant, també
córrer. A més, hi ha vuit grallers
i cinc timbalers, que posen
música a les trobades per fer
ballar els gegants arreu. A part
dels gegants, també formen
part de la colla els capgrossos,
que són: el Català, el Negre,
la Cubana, la Guapa, el Pagès,
l’Algorrobo, el Moro, el Cuiner,
el Gordo, i, com a última
incorporació, la Rita.
Actualment, aquestes figures
de la imatgeria festiva es troben
emplaçades a l’Espai Casinet,
juntament amb les figures
originals, i les dues parelles de
gegants s’exposen a l’entrada
d’aquest antic teatre.

PERE EL DRAPAIRE
Pes: 60 kg
Alçada: 3,45 m

EULÀLIA
TALLACOLLS
Pes: 50 kg
Alçada: 3,20 m

Constructor d’ambdós:
El Ingenio
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Manel Joseph, ‘ballautor’
 MIREIA CUXART

Després d’estar al capdavant de l’Orquestra Plateria durant més de quaranta anys, actualment, Manel Joseph es
defineix com a ballautor i el seu tercer disc en solitari, que combina els anys com a referent de la música de ball amb
les seves arrels de cantautor, veurà la llum el proper mes de març.
També conegut amb el sobrenom de Trilla, perquè és fill del carrer de Gràcia que duu aquest nom, va ser un dels
impulsors de la música llatina a Catalunya i formacions com la seva van servir com a altaveu del moviment social que
despertava després del franquisme.
Des de fa més de trenta anys és veí del Masnou, on ha tocat incomptables vegades. Entranyable i amb una
espontaneïtat que arrenca somriures, parla, sense embuts, de la seva veterana trajectòria des de la modèstia pròpia
que caracteritza els grans artistes.
D’on ve la seva afició per la
música?
Quan tenia pocs mesos ja vaig
pujar a l’escenari per fer de
nen Jesús a la representació
d’Els Pastorets i, més tard, quan
encara no tenia ni deu anys,
vaig fer el paper d’un dels
pastorets que cantava i recitava,
i suposo que això em va marcar.
Després, fent un curs de teatre,
vaig conèixer els qui serien
els companys del meu primer
grup, el trio Dos+Un. Fèiem una
mena de folk-pop.
Quaranta anys són molts per
a una cosa que va començar
com una broma. Com va
sorgir i com recorda els inicis
de l’Orquestra Plateria?
De fet, ja en fa quaranta-quatre.
Aquest estiu passat encara hem
fet tres o quatre actuacions.
Jo dic que som una orquestra
emèrita: estem retirats, però,
si surten coses i les podem fer,
les fem.
La veritat és que són molts
anys per una cosa que va
començar com una broma
d’una sola nit en un mític
local del carrer barceloní de
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l’Argenteria (aleshores Platería,
d’aquí el nom de l’orquestra).
Va ser idea d’en Sisa i el Gato
Pérez. Per animar un cap d’any,
entre gent de diversos grups
vam muntar una orquestra de
ball com les que havíem vist
de petits, amb rock-and-roll
dels anys cinquanta i música
de ball en general. Era una
època de recuperació de tot
—s’estaven recuperant espais,
noms, costums, festes...— i
vam caure en un terreny
abonat. Tot i que cobràvem
una misèria i tocàvem totes
les hores del món, de mica en
mica el boca-orella ens va fer
expandir arreu.
Tot i que penso que a
l’orquestra de ball no la
segueix escoltant ningú —la
gent vol lligar, prendre’s un

“La Plateria som una
orquestra emèrita: estem
retirats, però, si surten
coses i les podem fer,
les fem”

combinat...—, no ens podem
queixar. Hem sigut una
orquestra molt popular que va
arrasar als anys vuitanta arreu
de la Península.
Què diria als que el
reivindiquen com un referent
de la salsa?
Que estan molt penjats (riu).
Potser ho diuen pels anys que
m’hi he deixat. Mira, quan ets
un dels pocs que fa una cosa,
és gairebé inevitable ser un
referent. Jo sí que em tinc per
un dels pocs cantants d’aquest
país que ha fet aquest gènere
i, la veritat, se’ns ha girat una
mica d’esquenes, perquè, a
la Catalunya profunda, això
costava. Hem sigut una mica
uns apòstols de la salsa al
nostre país.
També hem fet salsa en català.
Tenim un disc, Ballautors, amb
versions ballables i més o
menys salseres de monstres de
la cançó catalana: Serrat, Enric
Barbat, Sisa, Pau Riba...
Tots tenim una mica de vanitat
i prefereixo que em diguin que
soc un referent que no pas que

no valc res. No crec que sigui
cap mestre, però he tingut
una manera de fer a l’escenari
particular, belluguet, que aquí no
s’estilava. Potser perquè els meus
pares ballaven molt i sempre
m’ha agradat moure el cul.
Com canvia la seva vida
a partir del 2014, quan
anuncien el final de
l’orquestra?
Es torna una mica més calmada,
però, d’alguna manera, des
del 2011 ja vaig començar a
fer cançons entroncant amb el
grup de joventut i amb la vena
aquesta de ballautor.
Em sabia greu passar a la
posteritat amb el “he he he, ha
ha ha, mou el cul i balla, que
divertit que és tot”. Aleshores,
em va sortir la vena de protesta,
de lluitar contra els dimonis
que he tingut: el franquisme,
l’Església..., i això m’ha servit
per desfogar-me per afrontar
la música d’una manera més
tranquil·la. Em sembla que mai
no he cantant tan a gust com
darrerament, perquè amb el
tràfec d’una actuació en una
orquestra de quinze persones

Plateria estava a ple rendiment,
van venir a viure al Masnou uns
vuit membres de la formació
junts.

PEP GOL

De fet, encara n’hi viu un, en
Quino, que ara està tocant
amb mi i amb el mateix
Bunbury! Un altre membre
de l’orquestra i jo també vam
venir a viure aquí, en una altra
zona, durant uns dos anys.
A finals dels vuitanta hi vaig
tornar, però ja en parella. La
meva filla va néixer i s’ha criat
aquí, i penso que això, per a
ella, ha estat una gran sort.

el cervell no para, no és gens
introspectiu.
Parli’m de la seva etapa en
solitari, com a ballautor.
Ben aviat està previst que surti
el meu tercer disc en solitari. Es
presentarà el 3 de març (19 h)
al Casinet d’Hostafrancs, dintre
del cicle BarnaSants. És un disc
de repàs. Es titula 50 estius,
perquè són els que fa que
canto, i es compon de sis temes
nous, dos dels quals són del
repertori del grup de joventut
i que no havíem gravat mai,
i la resta són actuals, un dels
quals dedicat a Gato Pérez.
La resta dels temes són trets
d’altres discs que he fet: uns
quants amb la Plateria, un
amb La Pataqueta (un grup de
cançó infantil) i un que vaig fer
en col·laboració amb La Vella
Dixieland. També, una de les
cançons noves d’aquest disc es

diu Maresme i la lletra parla de
la comarca. Per cert, el meu avi
patern era de Canet.
El primer que vaig publicar en
solitari va ser Rimas baratas
(Az Records), l’any 2012, i el
2016 vaig treure Que en som
d’animals (Satélite K).
Entre disc i disc, l’any 2014
va publicar el llibre El nét del
vigilant. La Plateria i altres
retalls (Edicions Els Llums).
El vaig presentar a la Biblioteca
del Masnou. Em va agradar
molt fer-ho i la bona acollida

“El meu tercer disc en
solitari es presentarà el 3
de març, dintre del cicle
BarnaSants”

que va tenir al poble. La idea va
ser de l’Àlex Gómez Font, que
m’havia entrevistat diverses
vegades i se sabia la meva vida
de memòria. Sempre he sigut
una mica contracultural, outsider,
i ell em va animar a fer-ho arran
d’uns escrits que vaig fer per a un
llibre d’un pintor i dibuixant que
es diu Nazario, de l’undreground
de Barcelona. No és una biografia
cronològica; com diu el títol, són
retalls dispersos d’una vida de
bogeria.
Què el porta al Masnou?
M’hi porten les ganes de sortir
de Barcelona. Ja fa 32 anys que
amb la meva parella vam tenir
l’oportunitat de venir a viure
a un pis del barri antic, una de
les loteries de la meva vida.
El cas és que anteriorment ja
hi havia viscut al Masnou, en
una altra zona. Un fet curiós: a
principis dels vuitanta, quan la

Per bé i per malament hem
vist l’evolució del municipi.
L’ampliació del port gairebé
ens va fer plorar. Hem vist la
demolició de l’antic mercat,
que és on anàvem a comprar, i
bé, soc un romàntic... La llum,
veure el mar cada dia, és com
un massatge cerebral, i que
la gent et saludi és una de les
coses que més m’agrada d’un
poble com el Masnou. Aquesta
manera de fer dels pobles, on
una persona a qui has vist tres
vegades a la quarta ja li dius
hola, i per sempre.
Com veu el futur de la
música en directe?
Estic bastant deslligat de la
part del negoci de la música.
El veig difícil, tot i que, d’altra
banda, també veig que els
músics surten molt preparats,
en saben molt tècnicament
i això també és una alegria.
Abans costava trobar bons
músics, formats, però, és clar,
tampoc no hi havia tants llocs
on estudiar i eren de formació
clàssica. Les músiques
ètniques o alternatives no es
podien estudiar i qui volia
aprendre’n s’havia d’espavilar.
Tampoc no podies prémer
un botonet perquè et sortís
tota la música del món... Ha
canviat moltíssim i espero que
l’evolució sigui per a bé.
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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals se'ls 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.

Albert Alfaro
Regidor
del Grup Municipal
d’ERC-AM-MES

Un judici a la democràcia

via i que es menysté. Una condemna, per
molt exemplar que sigui, no servirà per
aturar els anhels de milions de catalans
i catalanes d’exercir mitjançant urnes la
sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya.

Escric aquestes paraules amb els presos
polítics un altre cop a Madrid. D’aquí a
pocs dies començarà el judici. S’hi jutjaran no només les persones del banc dels
acusats, sinó que s’hi jutjaran idees polítiques, la voluntat de milions de persones i el mateix concepte de democràcia.
Aquest judici no és la solució per resoldre
un problema polític que fa anys que s’ob-

L’Estat i tota la seva estructura han creat
un relat inventat i pervers per poder processar judicialment un moviment polític
i social pacífic, democràtic i constructiu.
Aquest fet representa una negligència
política en tota la paràlisi que hi ha hagut
des dels partits espanyols i l’estructura de
l’Estat els darrers anys a l’hora de trobar
un camí de diàleg i democràtic a unes

Romà López
Regidor del Grup
Municipal Demòcrata
PDeCAT-Unió
Plaça de l’U d’Octubre
L’1 d’octubre del 2017 es va produir un fet
inèdit. El van protagonitzar més de 2,2 milions de persones, que van participar en el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, del qual va sortir el mandat de la voluntat del poble de ser un país lliure.
Ha passat un any i quatre mesos des
d’aquest fet històric i molts municipis del
nostre país ja han posat el nom de plaça de
l’U d’Octubre a una de les seves places. El
nostre municipi, a diferència dels munici-

Frans Avilés
Portaveu
del Grup Municipal
de C’s
En defensa de tots
Es va tancant la legislatura amb la proximitat de les eleccions municipals del
maig d’enguany. Amb la legislatura tanquem també un cercle convuls en què
els enfrontaments, dins i fora de l’Ajuntament, han marcat el curs polític de
manera preocupant. Comencem amb la
retirada de la bandera d’Espanya del consistori, per caprici de l’alcalde d’ERC i els
seus socis convergents, fins que la justícia
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pis veïns de Teià i d’Alella, no és encara un
d’ells. Anem molt tard, però fa poc se’ns va
presentar una oportunitat única: arran de
la promoció d’habitatges de l’Illa Centre
al terreny de l’antiga DOGI, ha sorgit una
plaça que no tenia nom i calia posar-n’hi un
amb urgència.
Per al nostre Grup Municipal estava molt
clar i era de sentit comú: teníem l’oportunitat de dignificar aquest fet històric i
anomenar U d’Octubre una plaça que serà
un dels eixos centrals del municipi. I, en coherència, vam presentar una moció al Ple
del mes d’octubre de l’any passat per tal
que la plaça situada a l’antiga fàbrica DOGI
fos anomenada plaça de l’U d’Octubre de
2017. Però no va prosperar.
L’alcalde, escudant-se en la Comissió de Patrimoni Cultural (de la qual és el president),
va argumentar que aquesta Comissió es-

va obligar el Govern a reposar-la. Durant
les festes de la Hispanitat, vam ser Ciutadans els que vam posar banderes al poble
per commemorar l’efemèride, però ja es
van encarregar de retirar-les. Llavors van
venir les manifestacions improvisades a la
carretera, concentracions al carrer i l’obsessió per adoctrinar des de l’espai públic
amb llaços grocs, estelades, grafits i altres
imposicions. I va ser també Ciutadans qui
hi va donar resposta en moltes ocasions
retirant-los i netejant les vies i restablint
la neutralitat ideològica a l’espai públic
que ens és comú a tots, i vam ser insultats, amenaçats i agredits. El nostre grup
ha lluitat dins i fora de l’Ajuntament per
defensar drets i preservar la convivència,
i ho continuarem fent, perquè vam néixer
per combatre la intolerància, el sectarisme i la supremacia dels que ens governen
al Masnou i a Catalunya. Recordeu-ho bé,

demandes polítiques que fa anys que
s’expressen de manera pacífica al carrer
i a les urnes en les diferents comtesses
electorals.
Els dies del judici han de ser una nova
oportunitat per tornar a manifestar davant el món la baixa qualitat de la democràcia espanyola i el caràcter pacífic
del moviment sobiranista. Hem de posar
als ulls del món la flagrant injustícia que
estem vivint i la necessitat de trobar vies
polítiques i de diàleg fora de l’àmbit judicial. D’aquest judici només podem esperar l’absolució. Ells creuen que amb la
presó ens tindran submisos i callats, però

tava treballant amb un altre nom per a la
plaça, el de plaça Nova.
I així ha estat com, finalment, en comptes
de portar al Ple un nom que commemora
un monumental acte de país en el qual
varen participar 9.837 masnovins, com
va ser l’1 d’octubre, l’Equip de Govern va
portar a aprovació un nom que, segons
la nostra opinió, no té sentit per a la plaça
de l’antiga DOGI. Però la història no acaba
aquí. El Grup Municipal del PSC va fer una
esmena demanant incorporar a la proposta de les Dones del Tèxtil, esmena que va
ser incorporada en un intent de l’Equip de
Govern de buscar suports a la desesperada,
cosa que provoca que la proposta ratlli el
ridícul. Així, finalment es va aprovar el nom
de plaça Nova de les Dones del Tèxtil, amb
el suport dels grups municipals de Cs, PSC,
ICV-EUiA i PP, que van veure com caiguda
del cel una oportunitat per evitar el nom de

perquè us vindran a demanar suport per
després fer-ne accions contra vosaltres
mateixos.
En defensa de todos
Se va cerrando la legislatura con la proximidad de las elecciones municipales
de mayo de este año. Con ella cerramos
un ciclo convulso donde los enfrentamientos, dentro y fuera del ayuntamiento,
han marcado el curso político de forma
preocupante. Empezamos con la retirada de la bandera de España del consistorio, por capricho del alcalde de ERC y
sus socios convergentes, hasta que la
justicia obligó al gobierno a reponerla.
Durante dos fiestas de la Hispanidad,
fuimos Ciudadanos quienes pusimos
banderas en el pueblo para conmemorar
la efeméride, pero ya se encargaron de

cap presó, per molt tancada que sigui, no
podrà destruir els anhels democràtics i de
llibertat.
Estem amb tots vosaltres: Jordis, Oriol, Joaquim, Dolors, Raül, Jordi, Josep, Carme i
la resta d’encausats i exiliats. Us enviem el
nostre escalf.
Nosaltres seguirem persistint i, el proper
26 de maig, tornarem a reafirmar-nos davant les urnes que seguim tossudament
alçats amb una altra victòria democràtica
enfront d’aquells que ens volen silenciar
per sempre.

plaça de l’U d’Octubre, que amb tota lògica
una majoria independentista al Ple hauria
garantit, si ERC hi hagués estat d’acord.
Així doncs, només la CUP i el nostre Grup
Municipal vam votar en contra d’aquest
despropòsit.
Coincidim a fer un reconeixement a les
dones treballadores del sector del tèxtil,
però pensem que el que de veritat les pot
reconèixer com es mereixen és fer un monument a la plaça en el seu record, el qual
seria compatible amb el fet d’anomenar-la
plaça de l’U d’Octubre i no pas incorporar
una referència d’una manera que, amb tota
probabilitat, ningú no utilitzarà.
No ens queda més que pensar que tot plegat ha estat una fugida endavant i l’interès
de l’alcalde de posar qualsevol nom a la
plaça situada a l’antiga fàbrica DOGI abans
que el de plaça de l’U d’Octubre de 2017.

retirarlas. Luego vinieron las manifestaciones improvisadas en la carretera, las
concentraciones en la calle y la obsesión
por adoctrinar desde el espacio público
con lazos amarillos, esteladas, grafitis y
demás imposiciones. Y fue también Ciutadans quien dio respuesta en muchas
ocasiones retirando y limpiando las vías y
restableciendo la neutralidad ideológica
en el espacio que nos es común a todos,
siendo insultados, amenazados y agredidos. Nuestro grupo ha peleado dentro y
fuera del ayuntamiento para defender derechos y preservar la convivencia, y seguiremos haciéndolo porque nacimos para
combatir la intolerancia, el sectarismo y la
supremacía de quienes nos gobiernan en
El Masnou y en Cataluña. Recordarlo bien,
porque os vendrán a pedir vuestro apoyo
para luego hacer de él acciones contra
vosotros mismos.

L’habitatge torna a ser víctima
de l’especulació
Com bé saben les veïnes del nostre municipi, l’habitatge torna a ser al punt
de mira dels especuladors, i al Masnou
no estem exempts dels efectes de la
nova bombolla especulativa que s’està
produint. Aquesta vegada, però, la problemàtica és ampliada respecte de la de
deu anys ençà, les conseqüències de la
qual encara estem patint, tant econòmicament com socialment.
Aquesta nova bombolla especulativa
amb l’habitatge es produeix poc després

Màxim Fàbregas
Portaveu
del Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
Bon començament del 2019!
1. Més i millors ajuts per a l'IBI i el lloguer
El Ple del novembre, a proposta d'ICV-EUiA,
acordà millorar les condicions per aconseguir ajuts al pagament de l'IBI de 2018 i, per
primer cop al Masnou, també aprovà unes
bases per a ajuts a les despeses de lloguer
de 2018.
Però el Govern no va convocar els ajuts
abans de finals d’any i els diners corresponents es van perdre. Aquest fet, acompanyat
de la decisió d'ERC de no presentar pressu-

Ernest Suñé
Portaveu
Grup Municipal
del PSC

Govern municipal sense cor
En aquesta revista es posa l’atenció en
l’execució del Pla d’actuació municipal,
full de ruta del Govern del Masnou per
al període 2015-2019 i que era un resum
ordenat de propostes d’actuació amb la
voluntat que fossin aplicades a la vila. I
els socialistes ja hem fet palesa la nostra
satisfacció.

Antonio
Marset
Portaveu del Grup
Municipal del PP
23.340 raons per treballar
El dia 13 d’aquest mes de febrer, he jurat
el càrrec de regidor pel Partit Popular en
substitució de Federico de las Heras, que
per motius personals ha deixat el càrrec. Des
d’aquest moment, treballaré per representar
els interessos dels votants que ens van triar
el 2015.
Així mateix, perquè aquest és l’objecte del
treball de regidor, vetllaré pels interessos

de l’anterior, amb la reactivació de molts
projectes especulatius que els bancs i inversors havien estat guardant “hivernats”
durant aquests deu anys esperant que les
condicions econòmiques que els havien
permès especular amb l’habitatge es tornessin a donar. La diferència, però, és notable, ja
que aquesta nova onada especulativa
arriba després de precaritzar el mercat
de lloguer fins a límits insostenibles, amb
preus que superen els d’abans de la crisi de
2007-2008, i es presenta en un context de
gran densitat urbanística, amb gran part
dels terrenys edificables de les zones més
properes a Barcelona ja ocupats.
Noves problemàtiques, velles solucions
Al Masnou, però, se segueixen presentant
solucions velles, que ja s’han demostrat

post per al 2019 i prorrogar el del 2018, va
tenir dues conseqüències greus: en el pressupost prorrogat només hi havia 35.000 euros per a ajuts a l’IBI i no hi havia cap euro per
a ajuts al lloguer de 2018.
Per corregir aquesta situació, ICV-EUiA va
proposar augmentar un 43% (de 35.000 a
50.000 euros) els diners destinats als ajuts
al pagament de l’IBI i, a més, incloure
60.000 euros per a ajuts al pagament del
lloguer de 2018. Al Ple del gener, es van
aprovar les nostres demandes i així hem
garantit que, abans de finals de març,
les famílies del Masnou puguin sol·licitar
ajuts per al pagament de les seves despeses per l’IBI i lloguer fetes durant el 2018,
per un import total de 110.000 euros. Tenim pendent assegurar que, aquest mateix
any, també s'afegeixi un mínim de 110.000

insuficients per combatre el problema
de la manca d’habitatge assequible al
municipi. El passat Ple del 24 de gener
de 2019, vam tenir l’oportunitat de votar una moció per facilitar l’ampliació
del parc d’habitatge, que des de la
CUP-PA considerem que és clarament
insuficient i basada en plantejaments
naïfs. Algunes de les propostes que es
van votar incloïen l’obligació de destinar almenys el 30% del sostre de nova
edificació o grans rehabilitacions a habitatges de protecció oficial (HPO). A
la CUP ens preguntem, de quines noves
promocions parlem, si ja pràcticament
no queden solars edificables? Nosaltres
creiem que la solució no pot passar per
edificar més en un poble mancat de
superfície d’àrees verdes, sinó que s’ha
d’apostar per l’ampliació del parc públic

d’habitatge a partir de la recuperació
d’aquells habitatges immobilitzats en
mans de bancs i grans tenidors.

euros per al pagament d’aquestes mateixes
despeses fetes durant el 2019 i estem treballant per aconseguir-ho.

públic de lloguer al Masnou, però creiem
que ha de ser una part de la solució.

2. Més habitatge protegit de lloguer per
al Masnou
El Ple del gener va aprovar una moció d'ICVEUiA que permetrà que, en el futur més proper, al Masnou es construeixi més habitatge
protegit públic de lloguer.
A proposta nostra, el Masnou serà un altre
dels municipis catalans que, com ja ha fet
Barcelona, canviarà el seu pla urbanístic
per obligar que les futures construccions
d’habitatges plurifamiliars destinin un mínim del 30% d’aquests habitatges a protecció pública i, prioritàriament, a lloguer
social. Sabem que aquesta no és la solució
definitiva a la manca d’oferta d’habitatge

Una altra solució plantejada era la redacció d’un Pla local d’habitatge (PLH) amb
la participació dels grups polítics i entitats i col·lectius locals. Des de la CUP ens
preguntem per què s’exclou sistemàticament les veïnes del nostre municipi de
qualsevol procés decisori.
Finalment, les regidores de la CUP es
van abstenir en la votació d’aquesta
moció perquè està mancada de mesures per contenir la quantitat i la
concentració en alguns barris d’habitatges d’ús turístic (HUT), principals
causants de l’escassesa de lloguer assequible al nostre municipi.

Ara caldrà que l’actual i els futurs governs del
nostre poble no s’encantin i que, a diferència
de que va succeir entre 2011 i 2018, tornin a
donar a les polítiques d’habitatge la prioritat
que van tenir en el període 2003-2011. Un
període en el qual aquestes polítiques eren
responsabilitat d’ICV-EUiA i en el qual es van
crear la Regidoria i l’Oficina Local d’Habitatge, es van construir 90 habitatges de lloguer
social per a joves i 20 per a gent gran, i es van
signar convenis amb la Generalitat per a la
construcció de 36 habitatges per a gent gran
a Joan XXIII i de més de 80 a l’Illa Centre, una
construcció que les famílies joves i no tan
joves del Masnou esperen, cada cop amb
menys paciència, des de l’any 2011.

ni per la transparència i li costa molt escoltar les persones i donar explicacions
raonades del perquè de les coses.

Sense formar part del Govern, podem
afirmar que la majoria dels projectes
que vam deixar preparats i dotats econòmicament el 2011 han estat executats
d’acord amb els nostres criteris: el parc
de Vallmora, l’Illa Centre —denominada plaça Nova de les Dones del Tèxtil a
proposta nostra—, la millora de Roger
de Flor seguint l’eix Blau-Verd, el nou pavelló poliesportiu o la continuació de la
plaça de Catalunya. Si, a més, hi sumem
l’asfaltatge dels carrers del municipi o la
millora de voreres —tot i que resta encara molt per fer— pels diversos acords
pressupostaris als quals hem arribat durant el mandat, entendreu la nostra prudent satisfacció.

Resten, però, moltes coses a fer encara:
manca d’habitatge per a joves, inversions als barris, més neteja, més seguretat... Per això volem asseure’ns amb el
Govern i intentar consensuar un pressupost per al 2019, ja que, tot i que estem
en un any de tràmit per la proximitat de
les eleccions, serà necessari per garantir
els serveis que presta l’Ajuntament. La
responsabilitat ens ho exigeix.
Cal dir, però, que al marge de la major
o menor satisfacció per l’execució del
PAM o si aquest pla s’ha complert més
o menys, el nostre grup creu que la major feblesa d’ERC és la part humana. El
govern d’ERC no destaca per l’empatia

Com m’agrada dir: “No podem desvestir
un sant per vestir-ne un altre”; així no
solucionem res.

de tots els masnovins, perquè els serveis
públics siguin els millors al menor cost i perquè els impostos siguin tan baixos com sigui
possible, ja que els diners estan millor a les
nostres butxaques.

jectiu polític, arribar a un progrés econòmic i
social que asseguri el major benestar per als
ciutadans, promovent unes polítiques socials avançades, en el marc d’una Nació única
—encara que plural i diversa— de ciutadans
lliures i iguals.”

Partit Popular defensa la democràcia com
l’únic sistema polític que garanteix el lliure
desenvolupament de la persona.

No obstant això, la política municipal no
és aliena a l’ambient que ens envolta i, per
això, des del meu lloc com a regidor, vetllaré
perquè els ideals dels votants i simpatitzants
del Partit Popular es defensin amb tots els
mitjans polítics i legals que estiguin al meu
abast.
“El PP es defineix com un partit de centre
reformista, que té com a eix ideològic la llibertat i la dignitat de la persona, i com a ob-

El nostre ideari s’assenta en tres principis:
• La persona: Apostem per facilitar el desenvolupament de la lliure iniciativa, garantint
la llibertat, la igualtat d’oportunitats i la solidaritat, i neguem qualsevol dirigisme.
• La llibertat i la democràcia: El PP és respectuós amb les llibertats individuals enfront dels que pretenen imposar el seu propi
model de valors i de societat. Així mateix, el

Cal millorar l’aspecte humà de l’Administració, ja que la conseqüència de les
decisions té impacte directe en les persones i les famílies afectades. Al Govern
d’ERC li sobra prepotència i li falta cor.

Aquesta és una de les assignatures pendents d’ERC...

• La solidaritat: El PP manté que la defensa
de l’economia de mercat i la lliure empresa
és compatible amb la ferma defensa dels
sectors més febles de la nostra societat, fent
polítiques socials que facin més justa la prosperitat.
El marc que protegeix aquests principis és
Espanya, la nostra Nació.
Quedo a la vostra disposició els dimarts
de 18.30 a 19.30 h al despatx del PP a
l’Ajuntament (pg de Prat de la Riba, 1).
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AGENDA. Del 15 de febrer al 22 de març
FEBRER
Dissabte 16
10 h
Lloc: Can Malet (segona planta)
Taller “L’art d’educar amb
amor”, a càrrec de Xavier
Caparrós.
Taller per a mares, pares,
docents. Consulteu-ne els preus
a: www.xaviercaparros.com
Ho organitza: Col·lectiu Escola
de Vida
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte:
Bona nit i tapa’t
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines
11 h
Lloc: Ca n’Humet
Xerrada: “Què és el baby led
weanig?”
Mètode d’introducció
gradual de l’alimentació
complementària. Inscripcions
prèvies a www.lleureka.org.
Ho organitza: Lleureka
Projectes Educatius
20 h
Lloc: El Casino
Recital literari i musical:
fARTS d’Amandi
Preu: 3 euros amb consumició
Ho organitza: Col·lectiu
Sinestèsia

Diumenge 17
10 h
Lloc: Cercavila des de l’av. de la
Mare de Déu de Núria fins a la
plaça nova (Illa Centre)
Celebració de Santa Eulàlia
Cercavila de gegants,
gegantons, capgrossos,
timbalers, la colla de trabucaires
d’Ocata i la colla de bastoners.
Tot seguit hi haurà pastís i
música per a la celebració
dels 80 anys dels gegants. Per
acabar, lliurament dels premis
del concurs de dibuix.
Ho organitza: Colla de
Geganters del Masnou
10.30 h
Lloc: plaça nova (Illa Centre)
Taller de corones del gegant i
la geganta.
Preu: 2 euros
Ho organitza: Fem Fira
11 h
Lloc: Escola Ocata
Itinerari “El modernista
desconegut: l’arquitecte
Bonaventura Bassegoda i
Amigó”
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Cal inscripció prèvia: Oficina de
Turisme - Casa de Cultura (93 557
18 34, turisme@elmasnou.cat),
Museu Municipal de Nàutica del
Masnou (93 557 18 30, museu.
nautica@elmasnou.cat)
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
12 h
Lloc: plaça nova (Illa Centre)
Obertura al públic de la nova
plaça de l'Illa Centre
Amb parlaments de l'alcalde i
d’un representant de la Colla
de Geganters del Masnou. A
continuació, un gran pastís
d’aniversari per celebrar els
80 anys dels gegants. L’acte
comptarà amb l’actuació musical
en clau d’humor de Pep Callau i
els Pepsicolen.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

Dimarts 19
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)
Conferència: “Espionatge i
serveis secrets a la Segona
Guerra Mundial”
A càrrec d’Alberto Pellegrini,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic. Acte per
a socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 20

Taller de dansa per a famílies amb
infants de 6 mesos a 5 anys.
Cal inscripció prèvia a
www.lleureka.org.
Ho organitza: Lleureka
Projectes Educatius
12 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Concert : I want to break hits
Concert d’hivern de l’Escola
Municipal de Música del
Masnou. Gratuït amb invitació.
Ho organitza: Escola Municipal
de Música del Masnou
18.30 h
Lloc: Gent del Masnou
Conferència: “Els maies, tres
mil anys de civilització”
Conferència i projecció sobre la
cultura dels maies, a càrrec de
Joan Muray i Rubió.
Ho organitza: Gent del Masnou

Diumenge 24
11 h
Lloc: Pl. de l’Església
Itinerari: “El Masnou, terra de
mar”
Cal inscripció prèvia: Oficina de
Turisme - Casa de Cultura (93
557 18 34, turisme@elmasnou.
cat), Museu Municipal de
Nàutica del Masnou (93 557 18
30, museu.nautica@elmasnou.cat)
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

19.15 h
Lloc: Can Malet (segona planta)
Tertúlia sobre el judici als
presos polítics
Per parlar de l’actualitat durant
els judicis del presos polítics.
Ho organitzen: Diverses entitats
del Masnou

Dijous 28
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)
Sobirania energètica, energia
neta, sostenible i gratuïta
El Col·lectiu Solar, amb el suport
de l’Ajuntament del Masnou,
vol impulsar la instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques
per a la generació d’energia
elèctrica per a l’ús domèstic i
PIME.
Ho organitza: Col·lectiu Solar

MARÇ
Divendres 1
En horari de l’equipament
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Exposició d’artesania i
objectes del Marroc
Fins al 31 de març.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i UNESCO El Masnou
En horari de l’equipament
Lloc: Edifici Centre (segona
planta)

19.15 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Xerrada col·loqui amb Jaume
Alonso-Cuevillas, doctor
en Dret i catedràtic de Dret
Processal.

Laika, de Xirriquiteula Teatre

“Teixidores del progrés”
Exposició “Quina feinada!”

Preu: 3 euros. Vendra d’entrades
a www.quedat.cat o a taquilla
una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

S’emmarca dintre de la
campanya del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Es tractarà la situació actual
del presos polítics i l’estat del
procés jurídic.
Ho organitza: Casal de la
Democràcia

Dissabte 23
10 h
Lloc: Ca n’Humet
Dansa per a nadons
Taller de dansa per a famílies
amb infants de 6 a 18 mesos.
Cal inscripció prèvia a
www.lleureka.org.
Ho organitza: Lleureka
Projectes Educatius
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Presentació del llibre Enciende
tu luz, de Maite Valderas.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines
11 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller: "Baobab, dansa
en família"
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Dilluns 25
15 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa del
Marquès
Presentació de les subvencions
2019
Subvencions per al foment de
l’economia local, la consolidació
del teixit productiu i l’impuls
del mercat de treball. Per a
negocis que desenvolupen la
seva activitat empresarial al
Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dimecres 27
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: Jo soc
aquell que va matar Franco,
de Joan-Lluís Lluís
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)
Xerrada: “El Marroc, història i
paisatge divers”
A càrrec de l’historiador Àngel
Morillas.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i UNESCO El Masnou
19.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Conferència: “Sabem cap on
anem”
Tractarà sobre l’actualitat
de la política catalana. Amb
Elisenda Paluzie, presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana
Ho organitza: ANC El Masnou
Decidim

Es muntarà un túnel del terror
al parc del Llac. Es farà un
muntatge audiovisual i una
projecció especial per als més
petits.
Preu: 1 euro
Ho organitza: Associació de
Veïns del Bellresguard

Dimarts 5
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)
Conferència: “Dones, ciència i
tecnologia: una carrera de fons”
A càrrec de Núria Solán
Ballesters, seguida d’un
col·loqui obert a la participació
del públic. Acte per a socis i no
socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dijous 7
19 h
Lloc: plaça nova (Illa Centre)
Acte central del Dia
Internacional de les Dones
“Teixidores del progrés:
commemoració del 8 de març”.
A continuació, a la Sala Joan
Comellas (Edifici Centre), es
presentarà la publicació que
forma part de la col·lecció
‘Quaderns d’història local’ (4):
Records de les dones del tèxtil:
treballadores del Masnou a la
postguerra, de Marta Tabaras,
on es recullen testimonis
orals de l’època. Aquest llibre
narra la història de les dones
treballadores del sector tèxtil
del Masnou de la postguerra.
Ha comptat amb la col·laboració
de les Capitanes del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Divendres 8
12 h
Lloc: Plaça de Roger de Flor
“Teixidores del progrés”:
mural commemoratiu 2019
Dintre dels actes del 8 de març,
es farà la lectura del manifest
institucional i es presentarà el
mural commemoratiu 2019
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dissabte 9
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte en anglès:
Around the World
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i Kids&Us

Dissabte 2

Diumenge 10

20 h
Lloc: parc del Llac

10 h
Lloc: Carrer de Sant Miquel

Nightmare in Bellresguard,
Carnestoltes 2019

La Ganga al Carrer de Sant
Miquel

AGENDA. Del 15 de febrer al 22 de març
Fira comercial al carrer de Sant Miquel.
Exposició de productes, activitat
comercial i mostra gastronòmica.
Ho organitza: Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme del Comerç
11 h
Lloc: Mina d’Aigua
Visita a la Mina d’Aigua
Cal inscripció prèvia: Oficina de Turisme Casa de Cultura (93 557 18 34,
turisme@elmasnou.cat), Museu Municipal
de Nàutica del Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.cat)
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Sàpiens, de la Sala Flyhard
Preu: 10 euros. Venda d’entrades
a www.quedat.cat o a taquilla una hora
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 12
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “El Tribunal de la
Inquisició: llegenda i realitat d’una
repressió”
A càrrec d’Àngel Casals Martínez,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic. Acte per a socis i
no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 13
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 16
8.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Visita al Vinseum, el Museu de les Cultures
del Vi de Catalunya
Activitat emmarcada dins el projecte
“Biblioteques amb DO”. Gratuït, cal
inscripció amb el carnet de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

18 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta
38a Trobada Country
Ho organitza: Country Ocata

Diumenge 17
16a passejada matinal pel nostre entorn
(Parc Natural del Montseny – Cànoves)
A les 9 h, davant del Cementiri del
Masnou. Desplaçament en cotxes
particulars.
Ho organitza: Amics i Escoltes del
Masnou
12.30 h
Lloc: Casa de Cultura
“Tasta el Masnou”, degustació de
productes locals

19.15 h
Lloc: Can Malet, segona planta

18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Tractarà sobre com la situació política
actual està afectant la nostra societat.
Ho organitza: Casal de la Democràcia

Dijous 14
17 h
Lloc: Aula de Música de l’Escola Marinada
“Pensar la diversitat en la infància”
Xerrada sobre com pensar la diversitat
de gènere en la infància, a càrrec del
sociòleg i activista trans Miquel Missé.
Ho organitza: Comissió de Gènere de
l’AFA Marinada

Divendres 15
20 h
Lloc: Espai Casinet
Inauguració de l’exposició de Laura
Fusellas “La fluïdesa del gènere”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 22

Del 20 de febrer al 6 de març
tindrà lloc la celebració de
Carnaval al municipi.

19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
i Ajuntament del Masnou

Aula d’estudi dinamitzada
Cada dimecres, de 18 a 20 h, Ca n’Humet es transforma en un espai d’estudi per a
alumnes de primària i ESO. S’hi aconsellaran tècniques d’estudi i d’organització d’agenda.

Calendari de la deixalleria mòbil
Febrer

Del 12 al 17: Pau Casals • Del 26 al 28: Aparcament d’Amadeu I

Març

De l’1 al 3: Aparcament d’Amadeu I • Del 12 al 17: Torrent de Can Gaio

L’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot reobre les portes
L’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot, ubicat a la planta superior de l’Edifici Centre, a tocar
del Museu Municipal de Nàutica, tornarà a obrir les portes aquest dijous, 31 de gener,
després que hagin conclòs els treballs de rehabilitació i millora de les instal·lacions
d’aquest equipament municipal. Ament d’Amadeu I

Activitats continuades de les entitats
S ón diverses les entitats del Masnou que organitzen una programació estable d’activitats
al llarg del curs. Les podreu trobar en detall a l’espai de l’agenda de www.elmasnou.cat:
• Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren con los lobos, del grup de
lectura Dones del Masnou.
• Activitats continuades de reeducació postural, txikung, psicomotricitat i estiraments,
d’Afibromare.
• Activitats continuades de balls en línia i balls populars de festa, country, sevillanes,
sardanes, taitxí i txikung, guitarra, balls moderns infantils i juvenils, teatre musical
infantil Disney, teatre musical infantil i juvenil, flamenc per a adults i per a infants, i
criança junts, de les entitats Luz del Alba i l’Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt.
• Activitats continuades d’escriptura creativa, estiraments, reeducació postural, country i
sevillanes, de les entitats A4Quarts i Banc del Temps del Masnou.
• Tallers d’intercanvi lingüístic, d’Aprenem.
• Classes de country, de Country Ocata.
• Espai per fer manualitats, jocs, labors i sessions de patchwork a Ca n’Humet, de Fem Fira.
• Lliga Catalana d’Escacs, del Club Escacs El Masnou.
• Lliga Catalana de Billar, del Club Billar El Masnou.

Espectacle de bombolles: Clinc!
Preu: 5 euros. Venda d’entrades
a www.quedat.cat o a taquilla una hora
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 19
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Llegir i escriure amb ulls
de dona”
A càrrec de Gemma Lienas Massot,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic. Acte per a socis i
no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 20
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: La força d’un destí,
de Martí Gironell

Consulteu-ne totes les propostes a
la pàgina 12 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i diferents entitats

Presentació del poemari Del tot inacabat,
de Sònia Hernández

9h

Gratuït, cal inscripció amb el carnet de la
Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada col·loqui amb Arcadi Oliveres,
economista i activista català per la
justícia social i la pau

Carnaval 2019

L’Hora del Conte: Crec!
A càrrec de Mon Mas, que explicarà
el conte Crec!, de Tina Vallès. Gratuït,
aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Preu: 7 €. Cal inscripció prèvia: Oficina de
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 34,
turisme@elmasnou.cat), Museu Municipal
de Nàutica del Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.cat)
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

L’Hora Menuda: Tatanet!,
a càrrec de Gisela Llimona

Activitat literària conduïda per Maria
Carme Roca i amb la presència de l’autor.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
i Institució de les Lletres Catalanes

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
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