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El 30 d’octubre, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el pressupost per a l’any 2020, xifrat en 
27.208.797 d’euros, un pressupost ambiciós que augmenta un 9% respecte al de l’any anterior. 
Aquest increment ha representat en el pressupost ordinari un augment important (al voltant d’un 
14%) pel que fa a les polítiques socials (àmbits social, educatiu, habitatge, igualtat i de promoció 
de la salut) i al manteniment (9,5%) del municipi. La inversió se situa en prop de 3 milions d’euros, 
i alhora es manté un nivell d’endeutament per sota del 30%. Continuem apostant per la millora de 
l’espai públic amb, entre d’altres, el Pla de xoc de voreres i calçades, la segona fase del Complex 
Esportiu, la continuïtat de la inversió al parc de Vallmora i als equipaments educatius, així com 
també a la platja i al passeig Marítim. Aquest pressupost ens permetrà iniciar l’any 2020 amb tot a 
punt per desenvolupar les polítiques que ens marquem en el Pla d’actuació municipal 2019-2023, 
posant com a prioritaris els interessos dels masnovins i de les masnovines. La reestructuració del 
cartipàs que es detalla en aquesta publicació també va en aquesta línia. 

Aquest octubre també ha vingut marcat per la sentència del judici del procés i les condemnes 
contra els dirigents independentistes encausats, una sentència injusta i que pot representar un 
precedent contra la llibertat d’expressió i el dret al debat polític. Un cop més vull refermar el meu 
compromís com a alcalde per la llibertat de tots els empresonats, encausats i exiliats compromesos 
amb la llibertat d’aquest país i la construcció de la república.  
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EN PORTADA

Aprovat el pressupost  
per a l’any 2020

El pressupost aprovat és el full de ruta de 
l’acció del Govern durant el proper any 
2020. És el fruit del treball, durant mesos, 
dels serveis tècnics de l’Ajuntament 
i també, per què no dir-ho, d’unes 
negociacions polítiques del Govern amb 
tots els grups polítics que han permès 
incorporar-hi diverses millores. És un 
pressupost equilibrat, prudent pel que 
fa a la despesa per mantenir el nivell 
d’endeutament notablement per sota 
dels límits permesos, però que manté 
l’esforç inversor dels darrers anys. Un bon 
pressupost per fer front a les necessitats i 
els reptes del Masnou per al 2020. 

El pressupost per al 2020, aprovat inicialment al Ple municipal del 
30 d’octubre, està xifrat en 27.209.797 euros, tant pel que fa als 
ingressos com a les despeses. Aquesta quantitat representa un 

augment del 9% respecte al pressupost del 2019. Són, concretament, 
2.243.227 euros més, que prioritzen els eixos i objectius del Pla 
d’actuació municipal, en procés d’elaboració, de benestar social, 
desenvolupament econòmic, sostenibilitat i bona governança.

Poc abans de sotmetre els comptes a l’aprovació del Ple municipal, 
l’alcalde, Jaume Oliveras; el regidor d’Hisenda, Oriol Fernández, i 
el gerent del consistori, Alexandre Álvarez, van explicar-los en una 

audiència pública, oberta a la ciutadania, que va tenir lloc el 28 
d’octubre. El pressupost, segons va dir el regidor d’Hisenda, “intenta 
garantir els serveis públics locals, mantenir l’esforç inversor que s’ha fet 
els darrers anys, la sostenibilitat financera i fer una gestió eficient dels 
recursos”. L’alcalde va destacar l’autonomia financera de l’Ajuntament, 
“que és al voltant del 70%”. La previsió, segons va dir, “és acabar l’any 
amb un nivell d’endeutament del consistori del 28%”. 

> Ingressos i despeses
Pel que fa als ingressos, la partida més grossa és la corresponent a 
l’impost sobre béns immobles (IBI), que és d’aproximadament 9 milions 
d’euros, seguida per les transferències de l’Estat, de prop de 5 milions, i 
altres impostos i taxes. Les despeses més importants corresponen a les 
de personal, per valor de 10,7 milions d’euros, seguida per les despeses 
corrents en béns i serveis (els contractes que ja estan assignats), de 9,7 
milions d’euros. Les despeses financeres (els interessos del deute) baixen 
un 20% i, les transferències corrents, que corresponen a subvencions, 
ajuts i concessions, són de gairebé 2 milions d’euros. Per programes, els 
increments més significatius respecte al 2019 de la despesa corrent són 
en serveis socials i promoció social (augment del 25,62% en comparació 
amb el 2019), que comprèn la prestació de serveis socials bàsics com els 
serveis a persones depenents, la promoció de la igualtat de gènere, de 
la gent gran o les persones amb discapacitat, i en sanitat (augment del 
27,36% en comparació amb el 2019), que inclou campanyes de desinfecció 
o desratització i actuacions en relació a la tinença responsable d’animals, 
entre altres. Per regidories, la de Recursos Humans i la de Manteniment 
representen el 77% de la despesa corrent. En el cas de la segona, cal 
precisar que es fa càrrec dels subministraments d’aigua, llum i gas, que 
ascendeixen a prop d’1 milió d’euros. 

El pressupost municipal del 2020 supera  
els 27 milions d’euros
La xifra significa un augment de 2,2 milions d’euros respecte al 2019

*La ràtio d’endeutament de l’any 2019 és una previsió. 
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Ràtio legal d'endeudament

ERC i el PSC destinen  
els mateixos recursos  
a Alcaldia que a Habitatge

No han volgut que l’oposició opinem sobre 
les ordenances fiscals (ingressos) i han 
portat una proposta de relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament sobre la qual tenim 
molts dubtes legals. Hem votat en contra 
d’un pressupost que dedica pràcticament 
els mateixos recursos econòmics a Alcaldia 
que a polítiques d’habitatge.

Ja han passat quatre mesos des de l’inici 
de la legislatura i ERC ja ha aprovat els sous 
amb el suport de Ciutadans i el pressupost 
amb el suport del PSC, mentre que en 
campanya deien: “Fem República”. 

El pressupost que tenim

Els socialistes defensem i creiem que 
el govern entrant resultant de les 
noves eleccions no hauria de tenir més 
entrebancs que els del dia a dia municipal.

Hem negociat amb el govern la 
incorporació d’accions incloses en el 
nostre programa electoral, entre les 
quals un estudi d’una emissora de 
ràdio municipal, la revisió del Pla de 
mobilitat urbana sostenible, l’estudi 
d’accessibilitat, millores al passeig 
Marítim i als parcs i jardins, i una partida 
per a l’adquisició d’habitatge social. 
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> Més dotació per a inversions
La partida d’inversions reals puja a més de 3 milions d’euros. Suposa una 
variació de més d’un milió d’euros respecte al 2019. És possible gràcies 
a recursos propis (endeutament a través d’un préstec de 2.540.100 €) i 
externs (una subvenció de la Diputació de Barcelona de 520.000 €).  

EN PORTADA

NO al pressupost.  
Proposem:
 
1- Increment de despeses ordinàries:
·  EDUCACIÓ:  actualment  62,44€/hab. 

quan a Catalunya és 77,49€.
·  MEDI AMBIENT:  s’ha disminuït quan 

es va acordar potenciar aquest àmbit.
·  INFÀNCIA/JOVENTUT: el futur de la 

vila ha de rebre recolzament suficient.
2-  Disminució de partides opaques 

d’Alcaldia, que solen ser arbitràries.
3-  Invertir més en polítiques d’habitatge 

social (just, de qualitat i de lloguer) 
i d’equitat en barris degradats.

Qui paga mana. La ciutadania ha de 
decidir molt més! 

Uns pressupostos que no  
resolen els problemes
Si en alguna cosa hi ha consens al Masnou, 
i mira que és difícil en els temps que corren 
posar-se d’acord en alguna cosa, és en la falta 
de seguretat al nostre poble, i en el lamentable 
estat de manteniment i neteja de certes zones. 
Doncs bé, des de Ciutadans apostem per 
incorporar partides per instal·lar videovigilància 
a les entrades del municipi, per canviar una part 
del parc mòbil de la policia i manteniment, per 
un nou i modern material per a la policia per 
lluitar contra l’excés de soroll de certs vehicles, 
per les millores en el clavegueram, etc., però no 
hi va haver sort. Res de tot això no es farà aquest 
any. El que sí que es farà és un element de 
decoració urbana (un monument) per import 
de 30.000 euros. 

Inversió Import

Pla de xoc de voreres i calçades 500.000 €

Complex Esportiu, segona fase 400.000 € 

Projectes per decidir en procés participatiu 250.000 € 

Adquisició d’habitatges per a ús social 250.000 € 

Parc de Vallmora (accessos i correcans) 200.000 € 

Parcs, jardins i espais de joc 195.000 € 

Millora d’equipaments educatius 150.000 €

Equips i aplicacions informàtics 131.600 € 

Reforma dels accessos al camp futbol del Masnou 120.000 € 

Aparcament de la pl. Nova de les Dones del Tèxtil 110.000 € 

Platja i passeig Marítim 100.000 € 

Millora del carrer de l’Uruguai 75.000 € 

Mercat Municipal 50.000 € 

Altres 528.500 €

Suma 3.060.100,00 €

> Participació ciutadana
Dins la previsió d’inversions, es troba una novetat força rellevant: la 
reserva de 250.000 euros per a projectes que decideixi la ciutadania 
en un procés participatiu que es durà a terme el proper any. La 
previsió de l’Equip de Govern és destinar la mateixa quantitat al 
mateix concepte durant els propers quatre anys. Així, els veïns i 
veïnes hauran pogut participar en la destinació d’un milió d’euros 
en total durant el període 2020-2023.

Una altra manera de veure a què es dediquen els recursos és per 
polítiques de despesa; és a dir, la finalitat a la qual es destinen 
els recursos. Dins les despeses corrents, la més important respon 
al benestar comunitari (16%), seguida de seguretat i mobilitat 
ciutadana (13%) i habitatge i urbanisme (10%). De fet, aquestes tres 
polítiques de despesa estan incloses dins la categoria de serveis 
públics bàsics, que representa el 43,40% de les despeses corrents 
que preveu l’Ajuntament el 2020.

D’altra banda, moviments interns entre regidories han tingut reflex 
en el pressupost. És el cas de la Regidoria d’Igualtat, que disminueix 
pressupost perquè la partida del Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD) passa a la Regidoria d’Acció Social. També 
decreix la partida de la Regidoria de Promoció Econòmica, perquè 
l’organització de les fires comercials es trasllada a Turisme. 

Seguretat i mobilitat  
ciutadana: 13%

Habitatge i
urbanisme: 10%

Benestar
comunitari: 16%

Medi ambient: 4%

Serveis Socials i promoció social: 7%

Foment de l'ocupació: 1%Salut pública: 2%

Educació: 6%

Cultura: 7%

Esport: 6%

Promoció
econòmica: 3%

Transport 
públic: 1%

Òrgans de 
govern: 4%

Serveis de caràcter 
general: 9%

Administració
financera i 
tributària: 9%

Societat de la 
informació i 
OMIC: 3%

Valoració pressupost 
STOP Participació ‘fake’  
STOP Sobirania ‘fail’

CUP votem NO pressupost municipal STOP 
La gent no decideix el pressupost STOP 
Aprovats amb el suport del PSC STOP 
Govern diu farà pressupostos participatius 
STOP No us ho creieu pas STOP .
La gent participarà però no decidirà STOP 
Procés participatiu preparat amb filtres 
STOP Volem pressupostos transparents 
STOP Volem política contractació personal 
lliure clientelisme STOP Volem info 
concursos i contractacions STOP Volem 
control del poble STOP Aliats d’ERC 
Masnou són Cs i PSC STOP Passa-ho. 
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INSTITUCIONAL

Sessió plenària del 30 d'octubre. DOMÈNEC CANO

El Ple municipal ordinari 
celebrat el dimecres 30 
d’octubre, va aprovar 

inicialment el projecte de 
pressupost municipal presentat 
per l’Equip de Govern. Va tirar 
endavant amb 9 vots favorables 
(ERC, únic grup del Govern), 7 en 
contra (Fem Masnou, JxCAT-Units, 
Cs i CUP) i 3 abstencions (PSC).

En votar la proposta, hi havia 19 
regidors i regidores presents, 
en un Ple format per un total de 
21. No hi van assistir Meritxell 
Blanch i Ivan Ollé, de JxCAT-
Units. Sí que hi era el portaveu 
del grup, Romà López, que va 
criticar que s’hagués mantingut la 
convocatòria de la sessió plenària, 
ja que coincidia amb l’acte de 
constitució de l’Assemblea de 
Càrrecs Electes de Catalunya, a la 
qual precisament havien assistit 
Blanch i Ollé. “Tots els regidors 
independentistes hauríem de 
ser-hi —afirmava López—, però 
l’alcalde ha decidit que s’havia de 
celebrar aquest Ple, posant la seva 
agenda política per davant de la 
del país i dels qui estem al carrer 
partint-nos la cara per defensar 
els drets dels presos polítics, dels 
ciutadans i del país.” L’alcalde va 
respondre que la celebració del Ple 
del dia 30 no era una decisió seva, 

sinó que el reglament obligava a 
celebrar un ple ordinari cada mes 
i que no quedava marge, perquè 
aquesta sessió ja s’havia ajornat 
des del dia 17.

 > Pressupost
Oriol Fernández, regidor 
d’Hisenda, va exposar la proposta 
de forma força didàctica, tenint 
en compte la complexitat d’un 
pressupost municipal. A grans 
trets, i tal com es va explicar a 
l’audiència pública que va tenir 
lloc el 28 d’octubre, el pressupost 
del 2020 compta amb un 
increment de 2,2 milions d’euros 
respecte al del 2019. Això significa 
un augment del 9%. En total, 
s’equilibra la previsió d’ingressos 
i despeses del 2020 en 27.209.797 
euros.

En elaborar-se el pressupost, 
“primer s’han de preveure 
els ingressos, que provenen, 
principalment, d’impostos, taxes 
i preus públics, transferències 
d’altres administracions i 
ingressos patrimonials”, explicava 
Fernández. “La decisió de no 
modificar les ordenances fiscals 
ha impactat a l’hora de preveure 
els ingressos”, admetia. També 
el fet que les despeses corrents i 
financeres “són obligacions que 

deixen un marge molt petit per 
intervenir”. Es tracta, per exemple, 
de les nòmines del personal, dels 
subministraments d’aigua, llum 
i gas, o de les amortitzacions de 
deute, entre molts altres conceptes. 
Les despeses corrents i financeres 
sumen, aproximadament, uns 24 
milions d’euros.

Així, es podria qualificar el 
pressupost de “continuista”, 
en paraules del regidor, 
respecte al del 2019 i donat 
“el marge relativament petit” 
per fer-hi modificacions. És el 
bloc de “despeses de capital”, 
d’inversions, dotat amb uns 3 
milions d’euros, el que “sí que s’ha 
pogut modificar substancialment, 
arran de converses amb els 
grups; aquí sí que hi havia marge 
de maniobra per introduir-
hi canvis”. Després de citar 
algunes de les inversions més 
importants que es preveuen, va 
anunciar una novetat rellevant: 
es reserven uns 250.000 euros 
que es destinaran als projectes 
que decideixi la ciutadania en un 
procés participatiu que es vol dur 
a terme el proper any. 

Tot i les felicitacions i l’agraïment 
de bona part dels portaveus de 
l’oposició al regidor d’Hisenda 
per la seva actitud oberta, 
constructiva i dialogant, cap grup 
no va donar el seu suport als 
comptes presentats pel Govern 
d’ERC. Tots van votar-hi en 

contra, a excepció del PSC, que va 
abstenir-se. 

El seu portaveu, Ernest Suñé, 
va afirmar que no havia estat 
possible arribar a un acord: “No 
podem votar-hi a favor, però 
tampoc no impedirem que el 
pressupost avanci”. Suñé va 
qualificar el pressupost de “curt i 
limitat”. “Té mancances territorials 
i sectorials —criticava—, i està 
llastrat per sobreesforços, per 
haver sobrepassat la despesa del 
municipi, per haver estirat més 
el braç que la màniga”. Un altre 
motiu que, segons el portaveu, 
ha impedit el suport del PSC és el 
fet que no s’hagin proposat al Ple 
canvis en les ordenances fiscals: 
“No patiran modificacions i no 
hi haurà debat. Creiem que són 
obsoletes i injustes. Hauríem de 
treballar-les plegats per adaptar-
les als nous temps. Són l’eina 
fonamental per determinar els 
ingressos ordinaris i fer polítiques 
municipals en majúscula.”

La resta dels grups va votar en 
contra de la proposta. Neus 
Villarrubia, portaveu de Fem 
Masnou, va citar dos motius 
principals: falta de participació i 
manca de confiança en el Govern, 
i va criticar també la pròrroga de 
les ordenances fiscals. Quant a la 
manca de participació, va afirmar 
que s’havia elaborat el pressupost 
“a porta tancada, sense deixar 
marge ni a l’oposició ni al veïnat”. 
Pel que fa a la manca de confiança, 
va recuperar xifres que els 
pressupostos dels anys 2017 i 2018 
preveien dedicar a determinades 
partides, en les quals, finalment, 
i segons els seus càlculs, es va fer 
una despesa molt inferior.  

Per a Villarrubia, van ser 
“variacions significatives i 
doloroses”, en tractar-se de 

El Ple aprova el pressupost municipal per al 2020
La proposta tira endavant amb 9 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions

  MÉS RECURSOS

Els comptes de l'any vinent 

preveuen un augment del 9% 

en els ingressos i les despeses 

respecte al 2019
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INSTITUCIONAL

Equip de govern (grup municipal d'ERC). D'esquerra a dreta: Albert Alfaro, 
Cristina Ramos, Ricard Plana, Sílvia Folch, Jaume Oliveras, Sergio González, 
Neus Tallada, Yulay Martínez i Oriol Fernández.  RAMON BOADELLA

> EXPOSICIÓ PÚBLICA

•  Aprovació inicial de 
l’expedient Pressupost 2020 
amb el seus annexes, Bases 
d'execució, plantilla i relació 
de llocs de treball. Fins al 27 
de novembre. 

•  Aprovació inicial de la 
modificació de l’apartat 29.5 
de les Bases d’execució del 
pressupost de subvencions 
nominatives a atorgar pel 
procediment de concessió 
directa, exercici 2019. Fins al 
27 de novembre.

Llegiu la crònica sencera a 
www.elmasnou.cat 

L’alcalde del Masnou, 
Jaume Oliveras, va 
decretar el 31 d’octubre 

diversos canvis d’atribucions 
dins l’Equip de Govern i va 
modificar la composició de 
la Junta de Govern Local. El 
motiu principal ha estat donar 
més pes a dos dels pilars 
fixats pel Govern en aquest 
mandat: la salut comunitària i el 
desenvolupament sostenible. 

Els canvis es limiten a una 
redistribució de funcions 
i a modificacions en la 
denominació i les competències 
d’algunes regidories. És a dir, 
el Govern continua tenint 
els mateixos nou membres 
nomenats per l’alcalde el 17 

juny passat, a l’inici de l’actual 
mandat 2019-2023. 

>  Els canvis més rellevants són 
els següents:

•  Sergio González és el 
responsable de la nova Regidoria 
de Festes, que assumeix 
la promoció de la cultura 
tradicional i les activitats lúdiques 
recreatives. Alhora, deixa de ser 
regidor adjunt de Cultura.

•  Neus Tallada manté l’atribució 
de Turisme, afegint-hi Promoció 
del Municipi, concepte que 
inclou la gestió de les fires. 
Alhora, deixa de ser regidora 
adjunta de la Regidoria de 
Promoció Econòmica. 

•  Albert Alfaro passa a regidor de 
Serveis Generals, competència 
que fins ara tenia Oriol 
Fernández, que es manté com 
a regidor d’Hisenda. Entra com 
a nou membre de la Junta de 
Govern Local i hi ocupa el lloc 
que deixa Fernández en aquest 
òrgan.

Es reestructura l’Equip de Govern

•  Yulay Martínez és la responsable 
de la nova Regidoria de Salut 
Comunitària, que assumeix els 
programes de promoció de la 
salut. Ha estat nomenada, a més, 
la titular d’una altra regidoria 
que ja existia, la de Salut Pública i 
Consum, que fins ara era a càrrec 
d’Albert Alfaro. 

partides destinades a habitatge 
i acció social, “dues regidories 
centrals per a la gent que ho 
passa malament”. Va citar notícies 
publicades a la revista municipal  
El Masnou Viu en què es 
destacaven augments en els 
recursos que es pressupostaven 
en aquestes àrees, quan, segons 
Fem Masnou, la despesa realment 
executada en aquests conceptes 
havia estat molt inferior: “És 
inacceptable que intentin enganyar 
la ciutadania amb uns pressupostos 
que diuen una cosa mentre vostès, a 
partir de demà, probablement faran 
la contrària”, va reblar. 

Romà López, portaveu de JxCAT-
Units, va afegir una altra crítica: 
que no s’hagi presentat el compte 
general del 2018 a la Sindicatura 
de Comptes dins el termini 
establert. El segon argument que 
va esgrimir va ser el fet que se 
celebrés el Ple el 30 d’octubre, 
perquè coincidia amb l’acte de 
constitució de l’Assemblea de 
Càrrecs Electes de Catalunya. 
Ja entrant en la valoració dels 

comptes, va afirmar: “Entenem 
que ERC presenti un pressupost 
continuista respecte als anteriors, 
però no el compartim, no és el 
que nosaltres faríem. Però sí que 
compartim alguns dels conceptes 
de les partides d’inversions”, si 
bé va detallar alguns dels canvis 
que també hi farien. Amb tot, 
va estendre la mà a l’executiu: 
“Si no s’aprova avui, ens posem 
a disposició del Govern per 
reprendre les negociacions on les 
havíem deixat i poder arribar a 
acords.”  

Cs va ser l’únic grup que va 
presentar diverses esmenes al 
projecte del pressupost, abans 
que els grups de l’oposició 
valoressin la proposta del Govern. 
Totes van ser rebutjades. Els 
arguments del seu portaveu, 
Frans Avilés, tant en la defensa de 
les esmenes com per apuntalar el 
vot negatiu envers la proposta del 
Govern, van ser similars. Durant 
les esmenes va detallar una llarga 
llista de conceptes als quals 
destinaria més recursos i quines 

partides disminuiria o eliminaria 
per alimentar els primers. “Hi 
votarem en contra perquè cap 
esmena no ha obtingut el suport 
del Govern, així que no hem 
pogut incidir, modificar o millorar 
aquest pressupost”, va resumir. 
Finalment, Fèlix Clemente, 
regidor de la CUP, va considerar 
que el pressupost s’havia 
elaborat sense transparència ni 
participació ciutadana: “No estem 
a favor que un grup de persones, 
força reduït, decideixin a porta 
tancada com volen que sigui el 
poble”. “La gent hauria de poder 
decidir cap a on van les partides 
—continuava Clemente—, amb 
dret a equivocar-se, com ho fa 
l’Equip de Govern”. Respecte 
al procés participatiu que ha 
anunciat el Govern perquè 
la ciutadania pugui decidir la 
destinació d’una part dels diners 
reservats a inversions, Clemente 
es va mostrar més que escèptic: 
“És una engruna perquè la gent 
es pensi que decideix alguna 
cosa”, i sospitava que s’establirien 
“filtres” i es donaria a escollir entre 

“projectes prefixats”. Finalment, 
va aventurar que el Govern té la 
intenció de contenir les despeses 
i les inversions en els primers anys 
del mandat per “posar tota la carn 
a la graella de les inversions al 
final, abans de les eleccions”.  
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INSTITUCIONAL

Una multitud es es va manifestar el 14 d'octubre contra la sentència davant l'Ajuntament i tallant l'N-II. RAMON BOADELLA.

Des de la publicació de la sentència del procés per part del Tribunal Suprem, molts masnovins i masnovines s’han mobilitzat per mostrar el seu 
rebuig, tant en concentracions convocades al Masnou com a Barcelona o altres indrets. De fet, moltes persones es van unir a una de les Marxes 
per la Llibertat que van confluir a Barcelona el 18 d’octubre, donat que la que provenia de Girona va creuar el Masnou. 

El Ple municipal del Masnou va 
celebrar el 15 d’octubre una 
sessió extraordinària i urgent 

per tractar un únic tema: una 
declaració institucional de resposta 
a la sentència dictada pel Tribunal 
Suprem arran del judici del procés, 
per demanar l’amnistia de les 
persones condemnades i defensar 
el dret a l’autodeterminació.

Va ser aprovada amb 16 vots a 
favor (ERC, Fem Masnou, JxCAT-
Units i la CUP) i 3 en contra (PSC). 
El Ple es va celebrar amb 19 

regidors i regidores, perquè els 
dos representants de Cs se’n van 
absentar. 

Just abans d’aprovar el text, 
ja al final del debat, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, va manifestar 
que es tracta “d’una sentència 
d’extrema gravetat”. Va qualificar 
les condemnes de “salvatges” 
i va subratllar el fet “que s’hagi 
penalitzat la presidenta del 
Parlament de Catalunya, el màxim 
representant de la voluntat 
popular, per permetre el debat”. 

Va fer una crida a la “mobilització 
per defensar els drets individuals 
i col·lectius i reclamar la llibertat 
dels companys i companyes 
condemnats”.

La declaració destaca que 
l’Ajuntament del Masnou rebutja 

la sentència condemnatòria 
i constata “que representa una 
regressió dels drets i les llibertats”. 
Alhora, exigeix l’amnistia de totes 
les persones encausades, “com a 
reconeixement de l’absència de 
delicte vinculat a la celebració 
del referèndum de l’1 d’octubre”. 
També expressa “compromís amb 
el dret a l’autodeterminació, un 
dret polític fonamental” i s’adhereix 
a les mobilitzacions de rebuig a la 
sentència, tot reafirmant “el caràcter 
pacífic i no violent del moviment 
independentista català”.  

El Ple rebutja la sentència del Suprem, exigeix 
amnistia i defensa l’autodeterminació
S’aprova una declaració institucional amb 16 vots a favor i 3 en contra

  DENÚNCIA

El text aprovat afirma que la 

condemna representa una 

regressió de drets i llibertats

Eleccions generals 10-N, resultats al Masnou

ERC-Sobiranistes ha estat la candidatura més votada al 
Masnou en les eleccions a les Corts Generals del 10 de 
novembre del 2019, ja que ha aconseguit 3.785 vots al 

Congrés, el 28,25% dels emesos al municipi. La participació 
baixa més de 4 punts respecte a la registrada a les darreres 
eleccions generals, el 28 d’abril del 2019. En total, han votat 
13.446 persones, el 76,25% del cens electoral del Masnou en 
aquests comicis. En les celebrades el 28 d’abril d’aquest any, hi va 
votar el 80,46% de l’electorat masnoví.
 

Es poden consultar totes les dades al web municipal (www.elmasnou.cat)

ERC, la força més votada al Masnou en les eleccions generals
La participació local ha estat del 76,25%

16,26%

14,39%

14,02%

7,75%6,48%

4,93%

4,34%

3,58%

28,25%
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OBRES

L’Ajuntament ja ho té 
tot a punt per iniciar els 
treballs de la segona fase 

d’adequació dels horts situats 
entre el parc de Vallmora i 
l’autopista C-32.  

Ara es renovaran tancaments 
del perímetre d’aquest conjunt 
d’horts, es desmuntaran les 
estructures que es trobin 
en estat precari (barraques 
i tanques), respectant les 
que es troben en bon estat, 
s’instal·laran balises de llum 
als camins i es desbrossarà allà 
on sigui necessari. Es calcula 
que els treballs —llur inici era 
imminent en el moment de 

tancar aquesta publicació— 
s’allargaran durant tres mesos. 

El pressupost per dur-los a 
terme està xifrat en 79.902,03 
euros (IVA inclòs). L’execució 
de les obres s’ha adjudicat 
a l’empresa COYNSA. La 
primera fase per adequar i 
remodelar aquest espai es va 
fer a finals del 2018. Aleshores 
es va netejar i desbrossar 
la zona, s’hi va instal·lar 
una xarxa de reg, es van 
consolidar murs i terraplens, 
i es va fer la instal·lació de 
subministrament elèctric que 
ara alimentarà les balises que 
il·luminaran l’indret.  

Noves actuacions als horts 
de Vallmora

A mitjans d’octubre van 
començar els treballs per 
adequar una zona verda 

al barri de Santa Madrona. Es 
tracta d’un terreny delimitat per 
l’avinguda de la Mare de Déu de 
Núria i els carrers d’Artesa de Segre 
i d’Enric Morera, a tocar d’un tram 
elevat de l’autopista C-32.

Es preveu que el projecte estigui 
enllestit d’aquí a dos mesos, 
aproximadament. S’ha adjudicat a 

l’empresa ISEOVA SL per un import 
de 88.527,68 euros, IVA inclòs. Un 
cop arranjat, el terreny inclourà 
una zona d’esbarjo per a gossos i 
es dotarà el parc amb enllumenat 
públic i una font. També se’n 
millorarà l’accessibilitat, amb 
l’arranjament dels camins i 
l’eliminació d’una tanca metàl·lica 
perimetral al carrer de la Mare 
de Déu de Núria. La parcel·la té 
diverses alçàries estructurades en 
plataformes. 

S'adequa una zona verda 
a Santa Madrona

Imatge de satèl·lit del terreny que s'arranja. GOOGLE MAPS

EL MASNOU VIU    NOVEMBRE 201910



MOBILITAT

L’1 de desembre entren 
en vigor les tarifes de 
l’aparcament municipal 

situat sota la cèntrica plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil. 
L’ús d’aquest aparcament ha estat 
gratuït des que es va obrir, el mes 
de maig passat, en règim de portes 
obertes. Ara, però, han d’entrar en 
vigor les tarifes que es van aprovar al 
Ple municipal celebrat el 6 de març 
del 2019.

> Bonificacions
Es podrà utilitzar gratuïtament 
aquest aparcament en horari 
diürn si és per fer compres o 
per utilitzar algun servei dels 
comerços, establiments o 
empreses que s’adhereixin 
al conveni específic que ha 
elaborat l’Ajuntament per 
dinamitzar l’activitat econòmica 
de l’entorn de la plaça. Aquests 
negocis quedaran identificats 
i són els que hauran de lliurar 
a la seva clientela el tiquet que 

permetrà la bonificació d’una o 
dues hores d’estacionament. El 
temps de bonificació dependrà 
de la modalitat de conveni que 
esculli el negoci. La bonificació 
de la primera hora serà a càrrec 
de l’Ajuntament. La segona 
l’abonaran els negocis que vulguin 
proporcionar aquest temps extra 
gratuït a la seva clientela.

> Tarifes
Les tarifes generals estableixen preus 
diferents en dues franges horàries: 
diürna (de 9 a 21 hores) i nocturna 
(de 21 a 9 hores). Durant les hores 
nocturnes els preus són més baixos. 
A més, s’ofereixen preus per minut o 
per estada completa –d’un dia, d’una 
nit o mensual en qualsevol de les 
dues franges horàries. En breu, a més, 
s’oferiran 50 places per a vehicles de 
quatre rodes en règim d’abonament. 
L’aparcament públic compta amb un 
total de 254 places per a vehicles de 
quatre rodes i 10 més per a vehicles 
de dues rodes. 

L’1 de desembre entren en vigor les tarifes de  
l’aparcament de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil
Es podran bonificar una o dues hores d’aparcament per a la clientela de comerços, establiments o 
empreses que s’adhereixin al conveni

El pàrquing està situat sota la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. DOMÈNEC CANO

Vehicle 4 rodes Vehicle 2 rodes

Horari diürn

Preu per minut 0,0350 € 0,0175 €

Estada completa diürna 18,00 € 9,00 €

Estada completa diürna d'un mes 53,00 € 26,00 €

Horari nocturn

Preu per minut 0,01790 € 0,008950 €

Estada completa nocturna 9,00 € 5,00 €

Estada completa nocturna d'un mes 27,00 € 14,00 €

Abonaments, per a usuaris particulars al mes

Vehicle de quatre rodes, al mes 70,00 €

Vehicle de dues rodes, al mes 30,00 €

L’Ajuntament ha obert el 
procés d’adjudicació en règim 
d’abonament de vint places 

d’estacionament a l’aparcament 
públic del Mercat Vell. D’aquestes, 
disset són per a turismes; les altres 
tres, per a motocicletes. El 26 de 
novembre del 2019 és la data 
límit per presentar sol·licituds. Es 
pot fer presencialment, a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), o 
per Internet, mitjançant el tràmit 
específic de la seu electrònica 
(https://cataleg.elmasnou.cat).
 
La taxa municipal per a l’ús exclusiu 
d’una plaça a l’aparcament del 

Mercat Vell és de 85 euros al mes per 
a vehicles de quatre rodes. Per als de 
dues rodes, 30 euros al mes. Es pot 
demanar més informació a l’Àrea 
de Mobilitat i Via Pública, trucant 
al número de telèfon 93 557 17 00 
o escrivint a l’adreça electrònica 
mobilitat@elmasnou.cat. 

S’adjudiquen vint abonaments  
al pàrquing del Mercat Vell

L’Ajuntament ha modificat 
les darreres setmanes 
la senyalització viària 

vertical i horitzontal a l’entorn 
del tram superior de l’avinguda 
del President John F. Kennedy. 
Es reordena la mobilitat del 

sector per pacificar-hi el trànsit 
i facilitar l’entrada i sortida de 
vehicles als carrers de la zona. 
Alhora, es redueix el trànsit de 
pas per evitar que s’utilitzin 
alguns carrers residencials com a 
dreceres. 

Millores en la mobilitat a l'entorn 
del tram superior de l'av. Kennedy

S'han de pagar les tarifes dels horaris diürn i nocturn amb targeta de crèdit o dèbit. Els 
abonaments no estan encara disponibles.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Ple municipal del 30 
d’octubre va aprovar els 
dies festius de l’any 2020 en 

què podran obrir els comerços i 
les botigues del Masnou.

Tal com va exposar Sílvia 
Folch, primera tinenta 
d’alcaldia i regidora de 
Promoció Econòmica, 
l’Ajuntament va consensuar 
les dates seleccionades amb 
la Federació del Comerç, la 
Indústria i el Turisme, com 
a entitat representativa del 

teixit productiu local. Les deu 
jornades festives del 2020 en 
què els comerços del Masnou 
podran obrir són les següents: 

• 5 de gener 
• 12 de gener
• 1 de juny
• 28 de juny
• 15 d’agost 
• 12 d’octubre
• 8 de desembre
• 13 de desembre
• 20 de desembre
• 27 de desembre 

Calendari de dies festius del 2020 en què els comerços poden obrir

Un bon nombre de 
persones van participar 
en la cinquena edició 

de les Jornades d’Ocupació 
del Masnou, Alella i Teià, que 
van tenir lloc entre el 6 i el 8 de 
novembre. Constaven de vuit 
tallers pensats per treballar 
capacitats i temes com la 
comunicació (verbal i no verbal), 
la gestió del temps i de les 
emocions, l’autoconeixement i 
la creativitat.

En total, es van fer 146 inscripcions 
per a aquestes càpsules formatives. 
A més, una cinquantena de 
persones van assistir el 6 de 
novembre a l’acte d’inauguració i 
a la conferència “En les adversitats 
hi ha les oportunitats”, impartida 
per Jordi Dueso, que es defineix 
com a “motivat de les arts 
de comunicació, apassionat 
del teatre, provocador social, 
defensor dels drets humans i 
activista moral”.

Dueso va haver de lluitar de 
valent per sobreviure a un 
accident que va patir quan tenia 
17 anys i que el va deixar en 
cadira de rodes. 

Va transmetre a un auditori força 
jove molt d’optimisme i esperit 
de lluita: “La vida portarà coses 
meravelloses i sorpreses; s’ha 
de viure, no només passar-la”. 
Amb tot, va advertir que sovint 
el camí no és fàcil: “Cal fer una 
lluita diària per aconseguir allò 
que ens motiva”. A més de joves 
i altres participants dels tallers, 

entre el públic de la inauguració 
hi havia els alcaldes dels tres 
municipis organitzadors: Jaume 
Oliveras (el Masnou), Marc 
Almendro (Alella) i Andreu 
Bosch (Teià). 

També hi van acudir altres 
regidors i regidores de tots tres 
ajuntaments, com la primera 
tinenta d’alcaldia i regidora 

de Promoció Econòmica del 
Masnou, Sílvia Folch, que va 
donar la benvinguda destacant 
el caràcter pràctic d’unes 
jornades “pensades per treure el 
millor de nosaltres”. Va precisar 
que les capacitats, habilitats 
i actituds que es treballarien 
a les jornades eren molt útils 
“en un dels moments decisius, 
l’entrevista de feina”.  

Desenes de persones espremen els tallers de les 
V Jornades d’Ocupació del Masnou, Alella i Teià
En aquesta edició s’han dut a terme sessions molt pràctiques enfocades a potenciar 
competències personals

El conferenciant, Jordi Dueso, davant el públic. Asseguts, en primer terme,  
i d'esquerra a dreta, els alcaldes Oliveras (El Masnou), Bosch (Teià)  
i Almendro (Alella). DOMÈNEC CANO

  CONFERÈNCIA

"En les adversitats hi ha 

les oportunitats" va ser la 

xerrada impartida per Jordi 

Dueso en la inauguració

Parades del Mercat Municipal. ARXIU
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Concurs d’aparadors de Nadal

Els comerços i negocis que 
decorin els seus aparadors 
amb motius nadalencs 

poden participar en el concurs 
que organitza l’Ajuntament. 
Per fer-ho, a més d’aportar 
creativitat i tenir l’aparador 
nadalenc instal·lat entre el 13 i el 
31 de desembre, cal inscriure’s 
per correu electrònic a comerc@
elmasnou.cat, fins a les 14 h de 
l’11 de desembre, indicant el 
nom de l’establiment, l’adreça, 
un número de telèfon i el nom 
de la persona de contacte.

Un jurat seleccionarà tres 
aparadors finalistes, que seran 
els que podrà votar la ciutadania 
a través del web municipal. 
S’atorgarà un lot de productes 
del Masnou als finalistes. El lot 
del primer premi estarà valorat 
en 100 euros; el del segon, en 
75; i el del tercer, en 50. A més, 
es publicarà un article sobre 
cadascun dels tres finalistes a la 
revista El Masnou Viu. 
Les bases del concurs es poden 
consultar al web municipal 
(www.elmasnou.cat). 

Durant el mes de 
desembre, i aprofitant 
les festes de Nadal, 

tindrà lloc, un any més, la 
campanya “Queda’t al Masnou”, 
que premia les persones que 
efectuïn compres al comerç 
local entre el 30 de novembre 
i el 31 de desembre del 2019. 
Les persones que hi participin 
entraran en el sorteig de deu 
premis de 300 euros cadascun 
per gastar en negocis del 
Masnou. A més, es regalaran 
bosses reutilitzables a les 
persones que acreditin haver 
comprat al comerç local.

Per participar en el sorteig 
i per obtenir una bossa, cal 
reunir tres segells que acreditin 
haver comprat als negocis del 
municipi. S’han d’entregar les 
butlletes als punts d’informació 
que s’instal·laran amb aquest 
propòsit. Allà s’inscriurà la 
persona al sorteig i se li lliurarà 
una bossa reutilitzable, fins 
que s’esgotin les 3.000 unitats 
disponibles. Els punts on 
cal adreçar-se per lliurar les 

butlletes, inscriure’s al sorteig 
i obtenir una bossa són els 
següents:

> PUNTS FIXOS: 
•  Edifici Centre: De dilluns a 

divendres laborables,  
d’11 a 13 h i de 16 a 19 h.

•  Oficina de Turisme - Casa 
de Cultura: De dimarts a 
divendres, de 16 a 20 h; 
dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 
a 20 h, i diumenges i festius, de 
10 a 14 h.

•  Espai Municipal Els Vienesos: 
Fins al 21 de desembre del 
2019. De dilluns a divendres 
laborables, de 16 a 18 h. 

> PUNT MÒBIL: 
Fira de Nadal: 30 de novembre i 
1 de desembre del 2019. 

“Queda’t al Masnou”:  
premis per a la clientela  
del comerç local

El centre del Masnou 
s’omplirà de parades 
el cap de setmana del 

dissabte 30 de novembre i 
del diumenge 1 de desembre 
amb la tradicional Fira de 
Nadal i una novetat: la 1a 
Mostra Gastronòmica per 
promocionar els productes i la 
cuina locals. 

En aquesta mostra, que 
quedarà instal·lada a la 
plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil, restauradors locals 
oferiran creacions culinàries 
que contindran elements 
identitaris de la tradició 
gastronòmica del Masnou, 
amb l’ús d’ingredients o 
productes locals. Les persones 
que degustin les creacions, 
que poden ser plats principals, 
postres, begudes o entrants, 

podran votar-les per decidir 
quines són les més valorades.

La Fira de Nadal comptarà 
amb més d’una quarantena 
de parades de comerços locals 
i d’artesania, que quedaran 
instal·lades al carrer de Roger de 
Flor, des de la plaça de Catalunya 
i fins al carrer de Sant Miquel. 
Les persones que la visitin 
podran gaudir, a més, de tallers, 
concursos i altres activitats, com 
saludar el Pare Noel o contemplar 
alguns espectacles.  

1a Mostra Gastronòmica  
i Fira de Nadal el 30 de 
novembre i l’1 de desembre
El tradicional mercat nadalenc es combina enguany, 
per primera vegada, amb un esdeveniment que vol 
promocionar la cuina masnovina

> Horaris
Mostra Gastronòmica
Dissabte 30: de 19 a 23 h.
Diumenge 1: de 10 a 20 h.
Fira de Nadal
Dissabte 30: de 10 a 21 h.
Diumenge 1: de 10 a 20 h.
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ACTUALITAT

D’uns anys ençà, l’últim 
dia d’octubre, al Masnou 
es combinen dues 

celebracions: la tradicional i 
d’arrel catalana Castanyada amb 
el Halloween, d’origen anglosaxó. 
Així, es van acabar barrejant les 
castanyes i els moniatos amb 
les disfresses i propostes més 
terrorífiques.

Al Masnou, les celebracions 
van començar a la tarda i es 
van estendre fins més enllà 
de la mitjanit. A Ca n’Humet 
s’hi va celebrar la Castanyada 
infantil, amb la visita de la Maria 
Castanyera. Més tard, la Rua 
del Castanyot va conduir tots 
els participants des de la plaça 
d’Ocata fins a l’Altell de les 

Bruixes, on es va celebrar una 
nit de gresca que va incloure un 
concurs de disfresses i música.

Al Masnou Alt, la festa de la 
Castanyada es va combinar 
amb la de Halloween a les pistes 
de Pau Casals. Va incloure una 
rua, concurs de disfresses i un 
passatge del terror ambientat en 

un allotjament terrorífic. Hi havia 
una altra proposta per passar 
por: el passatge del terror Horror 
Circus. 

No va faltar la tradicional parada 
de castanyes i moniatos al carrer 
de Sant Rafael, a més de les 
festes que van organitzar les 
escoles i els casals de la gent. 

Castanyada i Halloween es fusionen al Masnou
Activitats organitzades per diverses entitats combinen la tradició  
catalana amb l’anglosaxona
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ACTUALITAT Imatges d'actes de la Castanyada organitzats per entitats i l'Ajuntament.
Autor: RAMON BOADELLA.
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EDUCACIÓ

Conferència sobre coeduació, a càrrec de Núria Solsona, en la inauguració del curs.
DOMÈNEC CANO

El Masnou aborda a partir 
d’aquest curs la implantació 
d’un pla de coeducació per 

tal que les escoles i els instituts 
del municipi, així com les AMPA 
i l’alumnat, integrin de manera 
transversal aquest enfocament en 
l’acció educativa per promoure la 
igualtat, l’equitat i la diversitat.

L’Ajuntament va presentar 
el projecte al Consell Escolar 
Municipal que es va celebrar 
a l’Escola Lluís Millet el 29 
d’octubre. La coeducació va 
ser també el tema central en la 
inauguració del curs 2019-2020, 
que va tenir lloc el dia 21 a la 
Sala Joan Comellas de l’Edifici 
Centre. Núria Solsona, professora, 
investigadora i experta en 
coeducació, va abordar el tema a 
través d’una conferència i xerrada 
participativa: “La coeducació i els 
sabers femenins a l’aula”.

“Tothom creu que en sap, de 
coeducació, i què cal fer per 
impulsar-la, però a l’hora de 
fer-ho, hi ha diferents nivells i 
característiques”, va introduir 
Solsona. La idea central de la seva 
tesi és que “cal fer desaparèixer 
els gèneres, fer-ne una barreja, 
per aconseguir la llibertat de ser, 

que cadascú sigui com vulgui”. 
Va incidir en la necessitat de 
combatre els estereotips ben 
aviat, en la primera infància, citant 
estudis que demostren que a 
partir dels dos anys els infants ja 
interioritzen idees com que les 
nenes són fràgils i delicades, i els 
nens, decidits i forts.
 
“La idea és que tant la família com 
l’escola socialitzin els infants des del 
model coeducatiu, de manera que, 
quan creixin, puguin tenir elements 
per decidir”, explicava. Va incidir en 
el fet que els estereotips de gènere 
perjudiquen les nenes i les dones, 
però també els nens i els homes. 
A tall d’exemple, i a més de citar 

estereotips masculins negatius, 
va exposar dades de mortalitat 
en infants i joves, més altes en el 
gènere masculí per causes com 
suïcidis, accidents, consum de 
drogues, homicidis i esports de risc.

> Mans a l’obra
Al Consell Escolar es va detallar 
que, ja en aquest curs 2019-
2020, el consistori ha encarregat 
a la cooperativa Esberla una 
prospecció per conèixer l’estat 
de la coeducació al Masnou. De 
fet, ja hi ha centres educatius del 
municipi que han implantat canvis 
o accions des de la perspectiva 
de la coeducació. El que es vol 
és consolidar-la i impulsar-la, 

establint un pla transversal i 
coordinat a tota la vila.

La prospecció es farà a tots els 
nivells: des de les dues escoles 
bressol de titularitat municipal 
fins als centres de primària i 
secundària (públics i concertats). 
Inclourà entrevistes als equips 
directius i, també, grups de 
discussió amb les AFA/AMPA i els 
i les mestres. Aquesta prospecció 
finalitzarà amb una diagnosi 
de l’estat, les necessitats i els 
reptes de cadascun dels centres 
educatius, per tal de plantejar 
les línies estratègiques per a una 
intervenció d’un projecte de 
coeducació a llarg termini.

És en el curs 2020-2021 quan es 
preveu iniciar un projecte pilot 
amb accions en tres centres i en 
tres etapes escolars. Implicarà el 
treball conjunt del professorat, les 
famílies i l’alumnat. En definitiva, es 
tracta de reforçar, conèixer i crear 
eines estables per a l’abordatge 
del sexisme, el masclisme i la 
LGBTQIfòbia als centres educatius. 
També es vol promoure la igualtat, 
l’equitat i la diversitat, així com la 
generalització d’unes relacions 
conscients, justes i lliures de 
violència. 

Aposta per la coeducació als centres educatius
L’objectiu és que l’ensenyament reforci la llibertat d’infants i joves perquè siguin el 
que vulguin ser
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HABITATGE

L’Ajuntament ha iniciat 
les darreres setmanes 
el procés participatiu 

per a l’elaboració del Pla local 
d’habitatge, una eina que ha de 
servir per millorar l’accés a un 
habitatge digne i assequible. Si 
bé ja se n’han fet tres sessions 
participatives, tothom pot 
continuar fent-hi aportacions a 
través d’un qüestionari en línia 
que es pot trobar a la pàgina web 
www.elmasnou.cat/habitatge. 

La primera sessió presencial 
era oberta a tota la ciutadania. 
Va tenir lloc el 23 d’octubre i hi 
van participar una vintena de 
persones. Entre totes van debatre 
i exposar idees. Crear un punto 
y aparte después de "idees." y 
poner el texto siguiente:

Fruit d'aquest treball, van 
consensuar propostes com 
incrementar la difusió dels serveis 
d'habitatge o promoure que la 
gent gran i els joves visquin junts 
i s'ajudin mútuament. També 
que es construeixin habitatges 
de protecció oficial més grans i 
amb distribucions més flexibles. 
Això permetria dividir-los 
posteriorment, si fos necessari, en 
habitatges més petits. 

La pluja d’idees va tenir lloc 
després de la presentació 
del regidor d’Habitatge, 
Albert Alfaro, i de l’exposició 
de la diagnosi del Pla local 
d’habitatge. Incloïa una 
anàlisi sobre la morfologia i 
l’estructura del municipi, les 
dades de població i dels preus, 
de compra i de lloguer. També 
es van presentar els punts forts 
i les debilitats del Masnou. 

Aquesta anàlisi fonamenta, en 
part, les línies de treball que 
segueix l’equip redactor del pla, 
juntament amb l’Ajuntament 
del Masnou i la Diputació de 
Barcelona.

Una setmana més tard va tenir 
lloc la segona sessió, en la 
qual van participar membres 
d’entitats i col·lectius locals, 
com Càritas, Creu Roja o la Xarxa 
d’Habitatge. També van assistir-hi 
un arquitecte i un advocat, per 
aportar-hi la seva experiència i els 
seus coneixements professionals. 

D’entre les idees que van sorgir-
ne, es pot destacar l’adquisició 
d’habitatges per part de 
l’Ajuntament per destinar-los 
a ús social i l’ampliació també 
del nombre dels que es podrien 
dedicar a emergències socials. 
Alhora, es va proposar l’augment 
del preu màxim per poder 
sol·licitar ajuts per pagar el llogar 
i dotar de més incentius la borsa 
de lloguer social, entre d’altres 
mesures.

En marxa el procés participatiu per elaborar  
el Pla local d’habitatge
Tothom pot fer-hi aportacions a través d’un qüestionari en línia disponible a  
www.elmasnou.cat/habitatge

La darrera sessió participativa 
i presencial es va dedicar als 
càrrecs electes del consistori, 
perquè debatin i aportin 
idees com a representants 
de la ciutadania. El Pla local 
d’habitatge s’elabora en tres 
fases. La primera es dedica a 
analitzar i diagnosticar la situació 
actual de l’accés a l’habitatge 
al Masnou. La segona se centra 
en la participació ciutadana. 
Finalment, i d’acord amb el 
contingut que generin les dues 
primeres fases, s’elabora un 

pla d’acció que defineixi els 
objectius, les estratègies i les 
propostes d’actuacions. 

  CIUTADANIA

  ENTITATS

En la sessió per a la ciutadania 

es van proposar mesures 

perquè la gent gran i els joves 

visquin junts, fer habitatges 

de protecció oficial més grans 

i flexibles i fer més difusió 

dels serveis d'habitatge

Les entitats han exposat 
idees com l'adquisició 
d'habitatges per part de 
l'Ajuntament i augmentar 
el preu màxim per concedir 
ajuts al lloguer
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IGUALTAT

“Prou feminicidis. No mo-
rim, ens maten!” és el lema 
de la campanya i els actes 

que s’organitzen al Masnou 
amb motiu del 25 de novembre, 
Dia Internacional de l’Elimi-
nació de les Violències contra 
les dones. El programa inclou 
xerrades, un taller, activitats 
teatralitzades... 

A més, el mateix dia 25 tindrà lloc 
una encesa d’espelmes, mentre 
que el divendres 29 es convida 
tothom a una baixada de torxes i 
un espectacle de teatre. 

Tot plegat, en solidaritat amb les 
víctimes, per empoderar les 

“Prou feminicidis!”, clam 
del 25 de novembre,  
Dia de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones
El Masnou organitza una desena d’actes per 
condemnar els assassinats i les agressions  
i solidaritzar-se amb les víctimes

L’Ajuntament del Masnou 
organitza una visita guiada 
a l’exposició “L’Avantguarda 

feminista dels anys 70. Obres de 
la Verbund Collection, Viena” 
i “Coreografies de gènere”, 
instal·lada al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
(CCCB) fins al 5 de gener del 2019.

La visita guiada es farà el 26 
de novembre a la tarda. Cal 
inscriure-s’hi prèviament, abans 
del 20 de novembre o fins que 
s’esgotin les places. Per fer-ho, 
s’ha d’enviar un correu electrònic 
a cultura@elmasnou.cat o 
igualtat@elmasnou.cat. També 

es fan inscripcions presencials 
a la Biblioteca Joan Coromines. 
Cal indicar el nom complet i un 
número de telèfon de contacte. 
L’entrada al CCCB és prevista a les 
17.45 h del 26 de novembre. El grup 
masnoví es trobarà a les 16.45 h a 
l’estació d’Ocata.

La mostra reuneix les exposicions 
“L’Avantguarda feminista dels anys 
70. Obres de la Verbund Collection, 
Viena”, d’una banda, i “Coreografies 
del gènere”, de l’altra, així com un 
extens programa d’activitats per 
posar de manifest el diàleg, les 
continuïtats i les ruptures entre 
el feminisme radical dels anys 

setanta i els feminismes actuals. 
Els anys setanta van marcar un 

punt d’inflexió en el moviment 
feminista. Una nova generació 
va irrompre en la vida pública 
per capgirar el món i sacsejar 
l’ordre simbòlic establert a 
través de múltiples pràctiques 
i representacions culturals. 
L’art que va sorgir llavors va 
ser trencador, tant per l’ús 
dels llenguatges i les formes 
com pel seu desafiament de 
les construccions de gènere, la 
reivindicació del dret a decidir 
sobre el propi cos i la denúncia 
de les violències masclistes, o 
el descobriment crucial que 
el que és personal també és 
polític. 

Visita guiada a l’exposició “Feminismes! L’Avantguarda feminista dels 
anys 70”, del CCCB

dones i plantar cara als agressors 
i assassins. La Regidoria d’Igual-
tat organitza les activitats amb 
la col·laboració de diverses enti-
tats del Masnou i la Diputació de 
Barcelona. 

 PROGRAMA

Ajuntament i entitats han 

preparat diversos actes 

reivindicatius.  

Es poden consultar a  

www.elmasnou.cat/agenda
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CULTURA

 MOSTRA

L'Espai Casinet acull, a partir 

del 30 de novembre, l'exposició 

central de Brama, amb 

creacions artístiques diverses

L’actuació de l’Spanish Brass 
Band, el 30 de novembre 
a les 20 h, és una de les 

propostes destacades d’aquest 
trimestre a l’Espai Escènic. Els 
intèrprets virtuosos d’aquesta 
banda oferiran un repàs de les 
peces més emblemàtiques i 
reeixides del seu repertori. La 
sofisticació de la música de 
compositors com Bach o Verdi 
es barrejarà amb peces més 

actuals de Carlos Gardel o Lee 
Morgan. També al voltant de la 
música clàssica s’ha organitzat el 
V Festival de Música del Masnou, a 
càrrec del Cor Scandicus. El 16 de 
novembre, l’Espai Escènic acull Una 
vida de sarsuela. Teatre musical en 
dos actes. En el programa de Teatre 
Familiar, la companyia Xucrut 
Teatre proposa una reflexió sobre 
els hàbits de consum. Serà el 17 de 
novembre, al migdia. 

Música clàssica ben actual i a càrrec de virtuosos 
a l’Espai Escènic Ca n’Humet

Imatge promocional de Spanish Brass Band.

El 27 de novembre es 
presenta el Festival d’Art 
Contemporani del Masnou 

Brama. El cicle proposa un 
acostament als nous llenguatges 
artístics, alhora que vol difondre 
la tasca realitzada des de diverses 
manifestacions per artistes que, 
tot i la seva joventut, ja compten 
amb un ampli reconeixement. El 
primer acte del Festival serà una 
conferència de l’artista, comissària 
i investigadora de la cultura visual 
Núria Gòmez Gabriel, a la Sala Joan 
Comellas el 27 de novembre.

El 30 de novembre, al migdia, 
s’inaugurarà l’exposició que és 
l’eix del Festival, a l’Espai Casinet. 
S’hi podran veure algunes de les 
pràctiques més innovadores del 
circuit artístic català, amb obres 
que oscil·len des de la pintura o 
l’escultura fins a l’art sonor, visual o 
performatiu. També hi haurà una 
important representació d’artistes 
que viuen al Masnou. El mateix 
dissabte, a la tarda, la seu del 

Centre de Creació Artística Blanc 
de Guix, la Catequística, a partir 
de les 18 h, acollirà un conjunt de 
manifestacions d’art en directe i 
l’actuació d’una companyia de circ. 

La Catequística serà, així mateix, 
l’escenari per a la conversa que 
mantindran el comissari del festival, 
Xavi Rodríguez, i l’escriptor Enrique 
Vila-Matas, que, entre d’altres temes, 
reflexionaran sobre el prolífic territori 
d’intersecció entre la literatura i l’art. 
La trobada serà el 4 de desembre. El 
Festival Brama, hereu del Llucifest 
del Centre de Creació Blanc de Guix 
i coorganitzat per l’Ajuntament 
del Masnou, neix amb la voluntat 
d’implicar tot el municipi.  

Neix el Festival d’Art Contemporani Brama  
per reflexionar sobre els nous llenguatges artístics
El cicle inclou una conferència, una exposició, una tarda d'art d'acció i una trobada  
amb l'escriptor Enrique Vila-Matas
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PUNT DE TROBADA

L’Associació de Dansa i Teatre 
Musical del Masnou és una 
entitat que neix a finals del 

2017 gràcies a la il·lusió de Marta 
Mas Pujol. És masnovina, ballarina 
titulada per l’Institut del Teatre 
de Barcelona en l’especialitat de 
dansa clàssica i fundadora de 
l’Escola de Ballet l’Eix (del Masnou).

Tal com expliquen des de 
l’Associació, l’alumnat d’aquesta 
escola, que ja compta amb més 
de trenta anys d’història, no s’ha 
limitat a estudiar el repertori 
clàssic, sinó que en els seus 
festivals ha pogut representar 
les obres de teatre musical més 
reconegudes i espectaculars. 
Durant els darrers quinze 
anys, la qualitat professional 
dels espectacles de l’Eix els ha 
permès participar de manera 
continuada en la programació 
d’hivern del Teatre la Massa, de 
Vilassar de Dalt.

L’objectiu de l’Associació és 
promoure i difondre la dansa 
i el teatre musical al Masnou, 
aportant-hi elements com 
qualitat, diversitat i oportunitats 
per al públic en general i per 
a tots els artistes amateurs o 
professionals, petits, joves i grans 
que hi vulguin prendre part.

L’Associació va començar el seu 
trajecte donant un impuls a la dansa 
clàssica del nostre poble. Amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
del Masnou i de l’Escola de Ballet 
l’Eix, va posar en marxa el curs 
Pre Vaganova. Aquesta iniciativa 
estimula els infants de 4 a 7 anys 
en l’aprenentatge del ballet clàssic 
i dels valors que implica, com 
l’esforç, la disciplina, l’autoestima, 
la responsabilitat o la superació 
personal. Aquest curs els ofereix 
l’oportunitat de començar la seva 
formació de manera totalment 
gratuïta durant un any.

El mes de desembre passat, 
l’Associació es va estrenar a 
l’Espai Escènic Ca n’Humet amb 
la representació del musical 
Amb ritme de Nadal. Va ser un 
espectacle d’una qualitat artística 
magnífica on tant els petits i joves 
estudiants de dansa i teatre com 
ballarins ja professionals van 
poder compartir escenari amb 
alguns dels actors i cantants més 
reconeguts i estimats de la vila.

Des de l’entitat afirmen 
que el teatre i la dansa per a 
adults també té una especial 
importància. A banda dels 
beneficis físics que aporten 
aquestes activitats, així com 
el desenvolupament de la 
coordinació, la memòria i la 
musicalitat, les persones adultes 
tenen la responsabilitat de 
transmetre el teatre i la dansa als 
infants, i animar-los a descobrir-
los. És per aquest motiu, diuen 
des de l’associació, que també 
han organitzat cursets intensius 
per a adults, tant de ballet com de 
dansa jazz. 

Dansa i teatre musical per a tothom i per amor a l’art

Com contactar-hi:
•  adansatmusicalmasnou 

@gmail.com 
•  @associaciodedansaiteatre 

musicaldelmasnou 

  PER A TOTHOM

L'entitat promou aquestes 

arts aportant qualitat, 

diversitat i oportunitats 

per al públic i els artistes 

amateurs
Actors, actrius i cantants de l'espectacle Amb ritme de Nadal. 
ASSOCIACIÓ DE DANSA I TEATRE MUSICAL DEL MASNOU.

De cara al futur, volen continuar 
amb el reeixit curs Pre Vaganova. 
Ja estan desitjant començar a 
treballar en un nou espectacle 
musical i afirmen que ja es troben 
preparant diversos tallers de 
dansa i cant per a persones de 
totes les edats. 

Destaquen, a més, que 
l’Associació de Dansa i Teatre 
Musical del Masnou està 
oberta a la col·laboració amb 
altres entitats de la vila, tant 
si estan relacionades amb les 
arts escèniques com si no: 
“Ens fa il·lusió col·laborar en la 
integració de la música, la dansa 
i l’art en general en els diferents 
esdeveniments del poble”, 
comenten.

Volen, a més, adreçar-se 
directament a tots els lectors i 
lectores d’aquest escrit: “Tots els 
que estimeu la dansa, el teatre 
musical i el Masnou i vulgueu 
formar part d’algun dels nostres 
projectes, hi sereu benvinguts.  
A vosaltres va dedicat l’àlbum de 
fotografies El Masnou en Dansa, 
que de mica en mica anem 
ampliant i que tenim publicat al 
nostre Facebook.” 

Alumnes de l'Eix. ASSOCIACIÓ DE DANSA I TEATRE MUSICAL DEL MASNOU

Curs intensiu de ballet per a adults. ASSOCIACIÓ DE DANSA I TEATRE MUSICAL DEL MASNOU
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 DOMÈNEC CANO 

Com vas fer-te mag?
Col·laborant com a dependent a Màgicus, 
una botiga de màgia de Barcelona. Vaig 
entrar-hi a treballar quan tenia 16 anys. De 
petit m’hi havien comprat jocs i ja aleshores 
em va fascinar. Hi treballava per Nadal, 
caps de setmana, festius... Vaig començar 
escombrant, netejant les vitrines, ordenant 
les cartes, doblegant mocadors, endreçant 
cordes... I atenia els clients. Molts eren 
professionals, mags molt potents. Allà vaig 
fer la meva formació com a mag.

I de la botiga vas saltar a la màgia 
professional?
Quan la botiga celebrava el cinquantè 
aniversari, va organitzar un viatge amb 
diferents mags d’Espanya al World Magic 

Seminar de Las Vegas, un festival de màgia 
que ja no existeix. Els organitzadors del 
festival els van preguntar si hi podien 
portar algú jove, menor de 18 anys, que fes 
màgia. I els van parlar de mi, d’un empleat 
de la botiga que aleshores tenia 17 anys i 
que feia màgia. Els vaig enviar un vídeo i 
els va agradar. Allà vaig actuar per primera 
vegada.

Actualment, més que màgia, fas teatre.
Sí, tinc formació en interpretació i mim 
corporal dramàtic. Faig uns espectacles 
molt teatrals, en els quals el gest té molt 
de pes. He portat aquesta tècnica teatral 
a la màgia i m’està diferenciant. La màgia 
ha evolucionat molt els últims anys. El mag 
amb un barret de copa, del qual fa sortir 

coloms i conills, ha passat de moda. Ara la 
gent vol que li expliquis alguna cosa més, el 
famós story telling. El típic número de màgia 
de truc rere truc continua funcionant, però 
el públic també vol altres coses, més teatre. 

I és això el que dones al públic amb  
The Postman, el teu últim espectacle?
Sí. Té màgia, però sobretot és la història d’un 
carter que té un conflicte. Té una carta, però 
no sap per a qui és. Vaig voler indagar en un 
personatge que tothom ha vist pel carrer, 
però que poca gent sap com és, quina vida 
té. En aquest cas, és un carter que viu en 
soledat, amb un aire nostàlgic i romàntic. Hi 
he fet una feinada des de la tècnica clown, 
treballant les emocions. Estic buscant 
aquesta línia i està agradant força. El públic 

Txema
Mag, actor, productor i emprenedor

“Vull aportar il·lusió al món, crear emocions”

Reinventar la màgia, transcendir-la. 
Això fa aquest masnoví amb els seus 
espectacles. Utilitza els seus poders 
com a il·lusionista, però en Txema va 
més enllà: “El públic marxa dels meus 
espectacles dient que ha vist màgia, 
però també moltes altres coses. Durant 
els primers minuts, està estranyat, 
descol·locat, però al final esclaten els 
aplaudiments, al ritme de la música”, 
relata aquest mag, que també és actor, 
a més de productor i llicenciat en 
Publicitat i Relacions Públiques.

“M’estic endinsant en una branca molt 
teatral, en les arts visuals”, explica 
quan descriu The Postman, l’espectacle 
amb el qual està fent la volta al món 
i recollint premis internacionals. 
Desborda energia i optimisme. I 
esperit de superació, ja que continua 
esmolant els seus superpoders: “Vull 
fer aparèixer un unicorn blau. Per què 
tots han de ser de color rosa?”

EL MASNOU VIU    NOVEMBRE 201922



ENTREVISTA

no sap si està veient màgia o 
teatre. Hi ha un mag que no 
parla, no es riu del públic, no 
treu res del barret. Tot és molt 
musical, amb una història, 
un conflicte... I puc fer-lo a 
qualsevol lloc del món. 

Ha estat una evolució natural 
això de portar la màgia cap al 
teatre?
Al darrere hi ha un procés creatiu 
molt laboriós. Com a productor 
i artista, volia muntar una cosa 
diferent, diferenciar-me del que 
fan els altres. De mags i d’actors 
n’hi ha molts, però d’actors que 
facin màgia, no gaires. Vaig fer 
un estudi de mercat durant dos 
anys. Ho vaig analitzar. Els mags, 
què fan? Espectacles basats en 
l’esquema d’intercalar trucs i 
acudits. D’acord, doncs això no 
és el que faré, vaig pensar. I què 
no fan? Per exemple, no tenen 
músiques originals. Doncs vaig 
invertir en un compositor perquè 
em fes la banda sonora. Per això 
m’estic diferenciant. 

Així que també produeixes.  
Ho fas tot tu?
Som un equip de cinc persones. 
Jo soc el productor, qui hi posa 
els diners; així doncs, soc el cap. 
És una producció pròpia. M’hi 
arrisco. Si surt bé, guanyo. Si no, 
fatal, però econòmicament no 
dec res a ningú. Soc artista, però 
això és un negoci. Tinc molta 
visió d’empresa i mentalitat 
de productor. Darrere d’un 
espectacle com The Postman hi 
ha quaranta persones o més: 
música, il·luminació, vestuari... 
És un fill de quaranta persones 
que acaba tenint vida pròpia. 
S’hi ha involucrat gent molt 
bona i molt professional. Tot 
el procés creatiu ha estat molt 
guai, des que comences amb la 
idea fins que evoluciona cap a 
una altra. És molt guai. Molt. 

I recorres el món amb èxit.
M’estic especialitzant molt en 
el circuit internacional. Viatjo 
molt. Des d’ara i fins al maig 

tinc previstes entre cinquanta i 
setanta actuacions. Quan vam 
fer l’estudi de mercat, també 
ens vam preguntar on volíem 
estar. La resposta va ser que a 
primera línia i fent gira mundial. 
Però tot el que necessito per fer 
l’espectacle ha de cabre en dues 
maletes. A més, vam decidir que 
no tingués text. És un musical, 
en el qual el mim i el gest tenen 
molt de pes. 

Amb la màgia no fa falta parlar, 
és un art visual que no necessita 
paraules. Ha estat un procés 
molt complicat, però molt 
gratificant. A finals de setembre 
vaig guanyar el Golden Gaobi 
Award, a Shenzhen (Xina). Van 
convidar-hi seixanta mags del 
món i soc l’únic dels que l’ha 
guanyat que no viu a l’Àsia. 
Sovint no soc gaire conscient 
d’on estic arribant ni del que 
estic fent. Crec que he perdut la 
noció del temps.

Però això és fantàstic!
No ho sé! Algun dia ho hauria 
de preguntar a un psicòleg [riu]. 
Quan em diuen que si he guanyat 
tal premi o l’altre... No hi penso 
gaire i tinc la sensació que d’això 
ja fa molt de temps. Igualment, 
m’he de preocupar per pagar la 
hipoteca. Porto uns sis anys en 
què no he pogut seure per pensar 
què estic fent, des que vaig acabar 
la universitat i vaig començar el 
circuit internacional i a guanyar 
premis. Però és que m’ho estic 
passant molt bé! Sovint he de 
pensar on he d’anar la setmana 
que ve. 

Fa sis anys que viatjo i el tren 
no s’atura. I que no pari! És una 
de les millors feines que hi ha. 
Estàs entregant emocions i t’ho 
passes molt bé amb la gent. 
Estic viatjant, coneixent gent 
excepcional i treballant-hi. Un dia 
estic sopant a casa d’un japonès; 
l’altre, als Estats Units; després, 
a l’Àfrica, menjant arròs al terra; 
i també a Mònaco, amb tots els 
luxes... Això em dona una visió 

molt àmplia del món. Estic vivint 
moltes vides alhora.

Són molt diferents les reaccions 
del públic segons el país?
Sí, cada cultura és un món. Els 
americans són molt expressius. 
La gent del nord i centre 
d’Europa s’ho passa igual de 
bé, però és més reservada. A 
l’Àfrica és espectacular. Allà 
vaig actuar en un lloc on, 
molt probablement, hi havia 
gent que no havia vist mai un 
espectacle de màgia. 

A l’Àfrica hi has anat amb un 
projecte solidari, oi?
Sí, amb una ONG: Manyanet 
Solidari. Vaig estudiar a l’Escola 
Pare Manyanet de Barcelona. 
Allà hi ha un sacerdot que em 
coneix des que hi estudiava i em 
va oferir anar a l’Àfrica aquest 
estiu, al Camerun, perquè 
regalés il·lusió durant quinze 
dies. Ho tornaria fer, òbviament. 
Tenen una cultura excepcional. 
Allà t’adones del que tenim aquí 
i que som uns hipòcrites. 

 Les emocions més fortes les 
vaig viure en una actuació que 
vaig fer per a nens del carrer. 
No tenien absolutament res, 
amb cares plenes de cicatrius. 
I hi arribo jo, un noi blanc, a fer 

coses rares. Vaig tenir por. Ells 
no tenien res a perdre i jo sí, 
tot el meu material. Al final de 
l’actuació, vaig sentir que eren 
ells els que tenien por de mi, 
perquè feia màgia. Coses com 
fer aparèixer una canica els feia 
creure que tinc poders i això a 
l’Àfrica té un sentit especial.

Què canviaries, si la teva màgia 
ho pogués tot?
Quina pregunta més interessant 
i difícil... És una responsabilitat 
molt gran! [Hi pensa durant uns 
segons] Ja ho sé. Que hi hagi 
igualtat real d’oportunitats. 
Que tothom, encara que hagi 
nascut en un context amb tot en 
contra, tingui l’oportunitat de 
canviar la seva vida. Que això no 
depengui dels diners, sinó dels 
teus somnis i il·lusions, del teu 
mèrit i les teves capacitats. Hi ha 
molta gent que no té aquesta 
oportunitat. Això és el que jo 
canviaria.

I al Masnou, hi canviaries 
alguna cosa?
Compraria i rehabilitaria el 
teatre del Casino per fer-hi una 
programació estable. Hi tenim 
una joia tancada.

I pel que fa a la teva carrera, 
quins plans de futur tens?
De moment continuo la gira 
de The Postman. No sols vaig 
a altres països, també faig 
actuacions aquí. Això sí, vull 
franquiciar l’espectacle. Ja 
tinc previst fer-ho a Alemanya, 
d’aquí a un any o dos, perquè 
hi ha un circuit molt ampli, una 
molt bona cultura de la màgia 
i hi tinc contactes. Tirant més 
amunt, m’agradaria portar el 
meu espectacle a Macau, que 
és la gran potència –molt més 
que Las Vegas—, però és més 
complicat. Jo vull aportar il·lusió, 
crear emocions. I per aconseguir-
ho, com més part de tu hi hagi 
distribuïda pel món, millor. Vull 
agafar una persona, entrenar-la i 
preparar-la i poder entregar més 
emocions al món.  

'The Postman' 
és un musical, 
en el qual el mim 
i el gest tenen 
molt de pes. 
Amb la màgia no
fa falta parlar, 
és un art visual que 
no necessita paraules
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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als sis 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.

Silvia Folch
Portaveu del Grup 
Municipal d'ERC-AM

Neus Villarrubia
Portaveu
del Grup Municipal 
de FEM MASNOU

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del 
PSC-CP

Treballem per reduir l’atur
Si hi ha uns mesos en què el Servei Local 
d’Ocupació posa l’accelerador quant 
a projectes de l’àrea, com programes 
i actuacions adreçades al foment de 
l’ocupació i a millorar les possibilitats 
d’inserció laboral de col·lectius en situació 
de vulnerabilitat, aquests són els d’octubre, 
novembre i desembre. Finalitzada l’activitat 
estiuenca, és moment de reflexionar i 
programar la formació ocupacional i la 
formació continuada més adients i que 

aportin un major índex d’inserció laboral, 
amb programes d’orientació específics, com 
el Programa ORIENTA, el Programa MAIS i el 
Centre de Noves Oportunitats.

La taxa d’atur al Masnou, que se situa en 
el 8,22% —respecte de l’11,06% de la 
comarca (dades del juny 2019)—, tot i ser 
inferior a la mitjana del Maresme, i amb clar 
descens respecte d’anys anteriors (11,78% 
el 2015, 10,36% el 2016, 9,82% el 2017), 
no ens fa relaxar, ans al contrari. D’aquí, la 
importància que any rere any prenen les 
Jornades d’Ocupació, que enguany seran 
del dia 6 al 8 de novembre i arriben a la 
cinquena edició, enfocades a millorar les 
habilitats i les capacitats dels participants 
en àrees com la comunicació, l’orientació 
a l’objectiu, la creativitat, i la gestió del 
temps i de les emocions, a través de tallers 
pràctics.

Però també són aquests els mesos en 
què el SOC aprova els diferents plans 
d’ocupació amb programes subvencionats, 
com l’Enfeina’t, el de Treball i Formació o 
el de Garantia Juvenil, que permeten la 
contractació de qui cerca feina, en molts casos 
persones aturades de llarga durada, a les 
quals, a través d’una contractació temporal, 
s’ofereix la possibilitat d’inserir-se en el món 
laboral, i en ocasions, en professions diferents 
que els permeten assolir millors capacitacions. 
A l’Ajuntament del Masnou, i a través 
d’aquests programes, seran contractades 
aproximadament unes 25 persones, que 
reforçaran diferents departaments amb 
contractes de 6 a 12 mesos. La majoria 
reforçaran el Departament de Manteniment i 
són demandants d’ocupació de llarga durada 
(operaris polivalents, vigilants de proximitat, 
paletes o pintors). Però també es contracten 
altres perfils, atès que un nombre important 

de les persones aturades del municipi 
provenen dels sectors del comerç i els serveis 
administratius (representen aproximadament 
el 30% de l’atur). Així, es contractaran també 
administratius, cosa que permet el reciclatge 
laboral i formatiu de les persones participants.

L’aposta del Govern d’ERC-AM per aquests 
projectes, a partir de les actuacions 
d’experiència laboral, formació i 
acompanyament a la inserció, és també 
una aposta clara perquè les persones que 
hi prenen part adquireixin i desenvolupin 
competències laborals (tècniques, 
transversals i d’accés a l’ocupació) que els 
permetin accedir a un lloc de feina un cop 
finalitzi la seva participació i, en definitiva, 
per a la millora de la formació ocupacional 
i l’experiència laboral que porti a una 
reducció de l’atur al Masnou. 

Eleccions al Parlament

La solució és votar a Catalunya un nou 
Parlament i escollir un nou Govern.
Fa molt de temps que sentim que 
el Govern actual no representa el 
que Catalunya realment vol, no ens 
representa. 

La majoria de catalans i catalanes 
demanem avui, més que mai, unes 
eleccions que portin de nou a la 

Generalitat de Catalunya el prestigi i la 
importància política que la institució es 
mereix i requereix. 

Vam lluitar molt per recuperar les nostres 
institucions, on tot el poble de Catalunya 
es veies representat i tingués veu.

Davant de la deriva política en la qual 
es troba el Govern de la Generalitat de 
Catalunya actualment, només unes 
eleccions autonòmiques representen 
la solució per tornar a restablir l’ordre i 
reactivar l’activitat política, econòmica i 
social que tant ens cal.

La major part de la societat catalana 
necessita expressar de la millor manera 

possible les seves inquietuds, mancances 
i necessitats, i això tan sols es pot 
aconseguir mitjançant les urnes.

Avui tan sols aquesta veu és murmuri 
d’alguns i crits d’altres. I això no ho podem 
permetre. Demanem i reivindiquem un 
Govern català que tingui una sola veu.

Una veu que representi uns i altres. 
No podem ni volem seguir tolerant 
aquest caos polític que tan sols comporta 
enfrontaments entre el poble català. Cal 
un nou govern que aporti solucions en 
comptes de buscar més conflictes.
En definitiva, ens hem de centrar i pensar 
realment què és el que volem. Prou de 
fal·làcies, de mentides i de verí. 

És cert que portem un ritme d’eleccions, 
tant generals com autonòmiques i 
municipals, vertiginós, però votar és, 
al cap i a la fi, un dels mecanismes que 
ens asseguren i ens garanteixen que 
vivim en una democràcia consolidada. 
Votar és una de les peces fonamentals 
de la democràcia que reivindiquem: és 
un mecanisme de participació i alhora 
ens possibilita escollir els representants 
que desitgem que ens representin a les 
nostres institucions.

És el moment de centrar-nos de nou 
i posar seny per encaminar la política 
catalana.

Eleccions autonòmiques, ja!

Pressupost municipal: també va  
de democràcia

El passat Ple es va aprovar el pressupost 
de l’Ajuntament per al 2020. El Govern 
d’Oliveras, amb el suport del PSC, 
va aprovar un pressupost que no fa 
cap esforç econòmic per potenciar la 
protecció mediambiental, que dedica 
a polítiques d’habitatge el mateix que 

a l’Alcaldia o que redueix les polítiques 
d’infància i joventut. Un pressupost que 
no podem sentir com a propi i, per tant, 
hi vam votar en contra.

A part del contingut, hi ha dos motius 
més que justifiquen el nostre vot 
contrari: manca de participació i manca 
de confiança. D’una banda, el Govern ha 
fet el pressupost a porta tancada, sense 
preguntar la ciutadania, prorrogant 
les ordenances fiscals i portant una 
proposta de relació de llocs de treball 
que genera molts dubtes legalment. Un 
govern que troba sempre en Ciutadans 
o el PSC els seus socis de confiança, els 
quals, com ERC, gesticulen molt amb les 
banderes de dia mentre de nit pacten 

propostes allunyades de les necessitats 
de la ciutadania.

El segon motiu, la falta de confiança, 
explica fins a quin punt el Govern 
d’Oliveras té poc respecte per la 
democràcia. Nosaltres som nous al Ple 
i el primer que vam fer va ser demanar 
les liquidacions de 2017 i 2018, darrers 
exercicis econòmics tancats. Ens vam 
trobar coses certament sorprenents, 
però per motius d’espai només ens 
centrarem en una en concret: les 
polítiques d’habitatge.

El Ple va aprovar el 2017 i 2018 que 
l’Ajuntament havia de gastar entre 
aquests dos anys 81.700 euros en 
polítiques d’habitatge, però el Govern 

d’ERC va acabar gastant només 14.792 
euros, un 18% d’allò pressupostat. On 
han anat a parar els 66.908 euros que 
falten? A ajudar les moltes famílies del 
poble amb problemes d’habitatge segur 
que no.

Aquest fet us podem garantir que no és 
aïllat. El Ple aprova una cosa i el Govern 
d’Oliveras en fa una altra. Comencem a 
suposar d’on van sortir els milers d’euros 
gastats la legislatura passada abans de 
les eleccions. En resum, una perversió 
de la democràcia en què la institució és 
utilitzada en benefici d’un partit polític 
mentre cada mes desenes de persones 
marxen del poble per no poder trobar 
un lloguer assequible.
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Frans Aviles
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

La frustració ja és aquí. I ha arribat 
per quedar-se

Ho temíem i hem estat avisant. El 
procés, a més de dilapidar centenars 
de milions d’euros dels catalans, 
també farà estralls emocionals en un 
bon nombre de fanàtics.

Els primers temps, tot semblava fàcil: 

era qüestió de votar i aplicar el resultat, 

els reconeixements internacionals 

arribarien a dotzenes, i fins i tot hi 

hauria gelat de postres cada dia. 

Era l’etapa de la il·lusió, amb tocs 

d’expectació gairebé orgàstica de com 

es faria possible una tasca tan magna.

Lamentablement, la realitat, que és 

tossuda, s’ha anat imposant dia rere 

dia. Ni hi ha ni hi haurà república. No hi 

ha presos polítics, sinó polítics presos. 

Europa i el món civilitzat estan al costat 

de l’Espanya forta i integrada que 

sempre han conegut.

I és clar, aleshores el desconcert a 
les files independentistes. Bé, en els 
independentistes de bona fe, que es 
van creure a ulls clucs allò que els seus 
líders els deien: “Som República”.
I, lamentablement, la frustració i 
la insurrecció han arribat a les files 
independentistes. Però en comptes 
de pagar els plats trencats contra 
aquells que els van enganyar, ho fan 
contra aquell enemic imaginari que 
és Espanya, però les conseqüències, 
curiosament, les patim els catalans. 
Hem passat de manifestacions de 
“cap paper a terra” a talls continus de 
carreteres i vies de trens i a cremar 

mig Barcelona; de la “revolució 
dels somriures” a veure cares d’odi 
que veritablement fan por; d’exigir 
la llibertat d’expressió a impedir 
que la gent es pugui manifestar 
lliurement perquè pensen diferent 
que ells; de “Som República” a 
tornar-se a presentar a unes eleccions 
espanyoles... I no els culpo, ja que 
l’engany que han patit ha estat 
monumental i requereixen un procés 
per acceptar la realitat. Però els 
demano que reflexionin, que deixin i 
rebutgin la violència d’aquests darrers 
temps per tornar al constitucionalisme, 
on tots tenim cabuda.

Romá López 
Portaveu del 
Grup Municipal 
de JxCAT-Units

#Pressupost Municipal

El 30 d’octubre es va celebrar el Ple ordinari, 
on també es votava el pressupost municipal, 
punt d’especial importància per al Govern.
En el temps que portem de mandat hi ha 
hagut tres punts essencials per al Govern 
que s’han portat al Ple. El primer va ser la 
investidura de l’alcalde, a la qual el nostre 
grup va donar suport, vinculat a un acord de 
país, acord que ara mateix s’està incomplint 

i que ha creat una greu crisi de confiança del 
nostre grup municipal envers l’alcalde. El 
segon punt va ser l’aprovació dels salaris dels 
càrrecs electes i de confiança del consistori; 
fins a tres grups municipals vam demanar una 
rebaixa dels salaris, però finalment l’alcalde va 
arribar a un acord amb Ciutadans per mantenir-
se el sou i adjudicar-se un assessor per al seu 
grup municipal a jornada completa.

El tercer punt és el pressupost, que ha estat 
aprovat gràcies a un acord del Govern amb 
el PSC.

El nostre vot ha estat negatiu i ha vingut 
donat per tres raons principals:
1. Posposar el pressupost per a l’Assemblea 
de Càrrecs Electes: El mateix dia i a la mateixa 
hora tots els càrrecs electes independentistes 
del país teníem una cita molt important, la 

constitució de l’Assemblea de Càrrecs Electes, 
institució que esdevindrà de vital importància 
per al futur del país.

L’alcalde, un cop més, va fer prevaldre la 
seva agenda política per sobre de la del 
país, forçant la votació d’uns pressupostos 
que podrien haver-se treballat i votat en un 
moment més oportú, tal com li vam demanar.
2. Incompliment per retard amb la 
Sindicatura de Comptes de la presentació 
del compte general de l’exercici 2018: 
La Generalitat pot arribar a suspendre les 
atribucions i subvencions al nostre municipi. 
3. Filosofia diferent: No compartim el 
pressupost del Govern. Un pressupost que 
respon a les presses de l’alcalde i no a una 
planificació coherent del model de poble 
que volem. No tenim un pla de mandat ni 
prioritzades les necessitats del municipi ni 

dels seus ciutadans ni se’ls ha escoltat en un 
procés de participació ciutadana. El resultat 
és un pressupost que continua tapant forats i 
fent pedaços. Ens trobem, per exemple, unes 
partides d’inversions per als barris a decidir 
segons la “participació ciutadana”, i l’habitatge 
social o partides ordinàries per a l’educació 
que són del tot insuficients i que amb les 
quantitats atorgades i la forma de gestió que 
es té prevista ni de lluny no podran aplicar les 
polítiques que el nostre grup municipal creu 
que el municipi necessita. Abans de caminar, 
s’ha de saber a on es vol arribar.

Retem comptes a la ciutadania.
Podeu comunicar-vos amb nosaltres 
mitjançant el Canal Whatsapp 632 488 654, 
facebook.com/JuntsxCatMasnou, instagram.
com/juntsxcatmasnou, Telegram t.me/
unitspelmasnou i el nostre canal de Youtube.
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

digital L'actualitat del Masnou a www.masnou.cat

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Dinar popular al pati del Casino 
durant la 2a Festa de la Gent Gran, 
el juny de 1995. 

El dinar va consistir en una paella 
gegant que es va elaborar allà 
mateix. Durant la festa, hi va haver 

sardanes, actuacions, cant coral i 
una cerimònia religiosa.

Autor: Gerard Poch
Procedència: Arxiu Municipal del 
Masnou, fons municipal, fotografia 
núm. 3712.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat
‘FairFly’, de @la_calorica: una tragicomèdia sobre l’emprenedoria, 
aquest diumenge a l’#EspaiEscènic d’#elMasnou.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat
El Ple d’#ElMasnou rebutja la sentència del Suprem, exigeix 
amnistia i defensa l’autodeterminació. 
S’aprova la declaració amb 16 vots a favor i 3 en contra. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat
Aquest dissabte, 19 d’octubre, celebrem el Masnoberfest, la Festa 
de la Cervesa d’#ElMasnou! A partir de les 19 h. Als jardins dels 
Països Catalans.
Cerveses artesanes, música i gastronomia. No t’ho perdis! 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat
Demà al matí, podeu @donarsang a #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat
S’adequa un terreny de Santa Madrona com a parc, millorant-ne 
l’accessibilitat, arranjant camins i instal·lant-hi enllumenat. 
Inclourà una àrea d’esbarjo per a gossos. 

Què es fa per millorar el drenatge de l’aigua quan hi ha 
pluges intenses?

L’Ajuntament ha elaborat un projecte per prolongar i arranjar 
els col·lectors que desguassen l’excés de l’aigua de pluja a la 
platja d’Ocata.

L’actuació preveu prolongar i arranjar cinc col·lectors que es 
troben dins el tram de platja i de passeig Marítim comprès entre 
l’estació d’Ocata i el carrer de la Mare de Déu de Montserrat. 
Amb aquesta obra es vol evitar l’acumulació d’aigua a la platja, 
on sovint es creen grans bassals quan hi ha pluges intenses.

El projecte, que té un pressupost de 120.573,77 euros (IVA 
inclòs), ha de ser revisat per la Demarcació de Costes a 
Catalunya (Ministeri per a la Transició Ecològica). Es podrà 
executar, doncs, un cop obtingui el vistiplau d’aquest ens. 

En paral·lel, i de manera periòdica, l’Ajuntament realitza treballs 
d’inspecció i neteja preventiva del clavegueram. Per exemple, 
durant aquest mes d’octubre, s’ha actuat a les clavegueres de 
l’N-II. També es neteja i desbrossa habitualment el tram de la 
riera d’Alella que es troba dins el terme municipal del Masnou. 
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AGENDA. Del 16 de novembre al 15 de desembre

NOVEMBRE

Dissabte 16 
De 10 a 19 h
Lloc: Equipament de Proximitat Els Vienesos

Mercat d’Intercanvi de Tardor

Ho organitza: Col·lectiu Banc del Temps +9.

De 10 a 19 h
Lloc: Equipament de Proximitat Els Vienesos

Taller: “Integrar la mort per viure en 
plenitud”

Informació a www.xaviercaparros.com.
Ho organitza: Col·lectiu Escola de Vida.

D’11 a 12.30 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador

Visita guiada a l’església de Sant Pere

Informació i reserves: en línia (www.
elmasnou.cat/agenda) o a l’Oficina de 
Turisme, tel. 93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

D’11 a 12 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: En Bum i el tresor 
pirata

Per a famílies amb infants de 4 a 8 anys. A 
càrrec de la Companyia Homenots.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

D’11 a 13 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Tastet d’instruments

Amb diversos instruments.  
Per a totes les edats.
Ho organitza: Escola Municipal de Música  
del Masnou (EMUMM).

Des de les 11 h
Lloc: Casal de la Gent Gran de Can Malet

Taller de bols tibetans i concert

Ho organitza: Associació Amics de Jakub.

De 17 a 00 h
Lloc: Ca n’Humet 

Festa Jove del Masnou

Jam session, concerts, tallers, mostres, sessió 
de DJ... Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
Hi haurà servei de beguda i menjar amb una 
Food Truck.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou. 
Hi col·laboren: Escola Municipal de Música 
del Masnou, Associació DUB BBUC, Estudi 15, 
Aupamusic.

Des de les 20 h
Lloc: Església de Sant Pere

V Festival de Música del Masnou: 
Rèquiem de G. Fauré

Segon concert del festival. 
Ho organitzen: Cor Scandicus i Comunitat 
Parroquial del Masnou.

Diumenge 17
Des de les 10.30 h
Lloc: Platja, davant el baixador d’Ocata

Desfilada de gossos Cua i Trufa

Gossos en adopció. Diferents activitats. 
Ho organitza: ADAM i Centre Veterinari el 
Masnou.

D’11 a 12:30 h
Lloc: Plaça de l’Església

El gran joc “El Masnou, terra de mar”

Un repte amb pistes , enigmes i proves 
en equip. Els menors d’edat han d’anar 
acompanyats d’un adult. Informació i 
reserves: en línia (www.elmasnou.cat/
agenda) o a l’Oficina de Turisme, tel. 93 557 18 
34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

12 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Simplicitats
Xucrut Teatre proposa, des de l’humor, 
oblidar-nos del pas del temps. A partir de 5 
anys, per a tots els públics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 19
Des de les 17 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar

Jocs i materials per compartir una bona 
estona.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Els ninets. Pastors 
nòmades de Lamàlia (Sibèria)”

A càrrec de Francesc Bailón Trueba, seguida 
d’un col·loqui. Acte per a socis i no socis amb 
invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou.

Dimecres 20
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Contes dels drets dels infants 
A càrrec de l’Associació Vivim del 
Cuentu.

Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines  
i Regidoria d’Infància.

De 17.30 a 19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Bibliolab: Màgia o química?

Joc i experimentació científica a càrrec de 
Con.Ciencia. Per a famílies amb infants de 6 
a 10 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

De 18.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Els ambaixadors, 
d’Albert Villaró

A càrrec de M. Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dijous 21
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “La Bauhaus a Catalunya 
amb motiu del centenari”

A càrrec del catedràtic emèrit de la UPF Jordi 
Pericot.
Ho organitza: Associació UNESCO Masnou. 
Hi col·laboren: Ajuntament del Masnou i 
Biblioteca Joan Coromines.

Divendres 22 
De 10 a 12 h
Lloc: Ca n’Humet 

Espai familiar 

Per a famílies amb infants de 0 a 5 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet 

Festa familiar: “Que no ens donin gat 
per lleure”

Espai familiar per jugar i compartir!
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

17.15 h
Lloc: Escolàpies El Masnou

Divendres de ciència

Espai educatiu i familiar. Cal inscripció prèvia a 
divendresdeciencia@escolapieselmasnou.org. 
Cada infant ha de venir acompanyat d’una 
persona adulta.
Ho organitza: Escolàpies El Masnou.

De 18.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Trobada amb Marta Orriols, autora 
d’Aprendre a parlar amb les plantes

L’autora de l’aclamada novel·la, presentada 
per Albert Calls, escriptor.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dissabte 23 
Inici a les 10.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Visita al pavelló Mies van der Rohe 

Guiada per Anna Ballester, experta en art. 
Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou.

D’11.30 a 12.30 h
Lloc: Mercat Municipal del Masnou

Performance: La increïble fada 
madrina

Acte inclòs a la campanya “Prou feminicidis”.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb el 
suport del Mercat Municipal.

18 h
Lloc: Escola Bressol la Barqueta

43a Trobada Country

Trobada mensual per gaudir ballant.
Ho organitza: Country Ocata.

19 h
Lloc: Local social de Gent del Masnou

Conferència i mostra gastronòmica: 
“Parlem de bolets?”

Amb J. M. Barrachina, M. Hernández, J. Rigau i 
el Dr. S. Ventura.
Ho organitza: Amics i Escoltes del Masnou.

De 21.30 a 01.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

VII Swing out Night

7a edició de la festa anual de l’associació Ple 
de Swing, amb música en directe. 
Entrada: 6 € (associacions amigues: 4 €). 
Ho organitza: Ple de Swing.

Diumenge 24 
Trobada a les 9 h (cementiri) i a les 9.30 (pla 
de l’Arròs)

XXII Trobada Anem a Buscar Bolets

Punt de trobada a l’aparcament del Cementiri 
del Masnou. També es pot anar directament 
al pla de l’Arròs (dipòsit de l’aigua). Al migdia, 
dinar conjunt. Cal portar el dinar. 
Més informació: akelamasnou@gmail.com / 
661 053 623 (whatsapp).
Ho organitza: Amics i Escoltes del Masnou.

11 h
Lloc: Plaça de l’Església

Itinerari: “El Masnou, terra de mar”

Passejada pels indrets més sorprenents 
de la vila. Inici a la pl. de l’Església. Final al 
parc del Llac. Informació i reserves: en línia 
(www.elmasnou.cat/agenda) o a l’Oficina 
de Turisme del Masnou, tel. 93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

D’11 a 14 h
Lloc: Jardins de la Nimfa

El Laberint, instal·lació de gran format

Una experiència per a totes les edats. A càrrec 
d’Itinerària. No cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

14 h
Lloc: Plaça dels Països Catalans

Dinar familiar popular

Amb mostra d’entitats. S’ha de comprar 
anticipadament, a l’Associació Catalana de 
Singles i Oci Familiar (642 038 790 - whatsapp 
/ info@ociofamiliarysingle.com).
Ho organitzen: CC ONG Ajuda al 
Desenvolupament i Associació Catalana de 
Singles i Oci Familiar.

Dilluns 25
19 h
Lloc: Ajuntament del Masnou

Prou feminicidis: Encesa d’espelmes  
i lectura del manifest 

Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 26
D’11 a 13 h
Lloc: Arxiu Municipal del Masnou

Taller de memòria històrica: Laboratoris 
Cusí

Podeu aportar-hi informació, documents o 
fotografies.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Sortida a l’estació d’Ocata: 16.45 h / 
Entrada exposició CCCB: 17.45 h
Lloc: CCCB (Barcelona)

Visita a l’exposició “Feminismes! 
L’Avantguarda feminista dels anys 70”

Visita guiada gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
cultura@elmasnou.cat o igualtat@elmasnou.
cat, o a la Biblioteca Joan Coromines, fins al 20 
de novembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar

Jocs i materials per compartir una bona 
estona.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

Dimecres 27
17.30 h
Lloc: Sala polivalent de Can Malet

Xerrada: “Castigar ens ajuda a resoldre 
conflictes?”
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AGENDA. Del 16 de novembre al 15 de desembre

Mes dels Drets dels Infants. A càrrec de Maria 
Goday, educadora social i mediadora de 
conflictes (www.mariagoday.cat). No cal 
inscripció prèvia. Més informació: infancia@
elmasnou.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

A debat: “Tardor LGTBI”

Es parlarà de la gent gran LGTBI.
Ho organitza: Som Masnou.

19.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas

Conferència: “Lectura audiovisual”, amb 
Núria Gómez Gabriel

Xerrada inaugural del Festival de Creació 
Contemporània Brama (del 27 de novembre al 
22 de desembre).
Ho organitzen: Centre de Creació Artística 
Blanc de Guix i Ajuntament del Masnou.

Dijous 28
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas. Edifici Centre

Presentació del llibre La repressió al 
Masnou (1939-1952), de Rosa Toran

Se’n lliurarà un exemplar a les persones 
assistents.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Divendres 29
10 h
Lloc: Ca n’Humet 

Espai familiar: Can Babetes 
Per a famílies amb infants de 0 a 5 anys.

Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

11.30 h
Lloc: Centre Cívic Els Vienesos

Taller d’automaquillatge per a dones 
amb càncer

Dia Mundial contra el Càncer de Mama (19 
d’octubre). Cal inscriure-s’hi al telèfon: 676 24 
65 10. Places limitades. 
Ho organitza: Associació Helping Càncer.

17 h
Lloc: Ca n’Humet 

Espai familiar: “Juguem amb els 
contes? Amb la tango som tres?” 
Joc que gira a l’entorn del conte.

Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

19 h
Lloc: Plaça de l’Església – plaça de la Llibertat 

Prou Feminicidis 
Baixada de torxes, espectacle teatral i 
manifest.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

20.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Nit de l’Esport 2019

Entrega de premis a esportistes, equips i 
persones destacades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

21 h
Lloc: Penya Barcelonista El Masnou-Ocata

Sopar popular

En benefici de la Marató de TV3. Preu: 12 €.
Ho organitza: Penya Barcelonista El Masnou-
Ocata.

Dissabte 30 
De 10 a 21 h
Lloc: C. de Roger de Flor i plaça de Catalunya

Fira Comercial i Artesana de Nadal

Durant tot el cap de setmana, també el 
diumenge 1 de desembre. 
Ho organitza: El Masnou Comerç.

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: La casa de la mosca 
fosca

Amb titelles, cançons en directe i piano. Per 
a infants de 3 a 10 anys. A càrrec d’Alquímia 
Musical.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

11 h
Lloc: Equipament de proximitat Els Vienesos

Taller de ioga

Explicació i classe. Donatiu: 10 €. 
Ho organitza: Associació Amics de Jakub.

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller: Prevenció del bullying, 
responsabilitat de tothom

A càrrec de Noemí Canelles, sociòloga i 
treballadora social.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb el 
suport de les AFA de les escoles del municipi 
i la Coordinadora de Comissions de Gènere 
de les AFA.

12 h
Lloc: Espai Casinet

Inauguració del Festival de Creació 
Contemporània Brama

Mostra d’algunes de les pràctiques artístiques 
més innovadores del circuit català, amb obres 
que van des de la pintura o l’escultura fins a 
l’art sonor, visual o performatiu.
Ho organitzen: Centre de Creació Artística 
BlancdeGuix i Ajuntament del Masnou, amb la 
col·laboració de la Fundació La Calàndria.

17 h
Lloc: Intersecció carrers Roger de Flor i 
Fontanills

Arriba el Pare Noel

Porta la teva carta al Pare Noel! 
Ho organitza: El Masnou Comerç.

18 h
Lloc: Catequística. Centre de Creació Artística 
BlancdeGuix. Carrer de Buenos Aires, 20.

Tarda d’art d’acció a Blanc de Guix

Conjunt de manifestacions d’art en directe, 
amb una companyia de circ. 
Ho organitzen: Centre de Creació Artística 
BlancdeGuix i Ajuntament del Masnou, amb la 
col·laboració de la Fundació La Calàndria.

18.30 h
Lloc: Local de Gent del Masnou (c. del Dr. 
Agell, 9)

Xerrada: “Convé fer testament? 
Repercussions jurídiques i fiscals”

A càrrec de Concepció Sánchez i Nora Suita, 
advocades de Pactem Advocats, i Marta 
Pardos, assessora fiscal.
Ho organitza: Gent del Masnou. Hi col·labora: 
Pactem Advocats.

19 h
Lloc: Intersecció entre els carrers de Roger de 
Flor i de Fontanills

Xocolatada solidària

En benefici d’infants amb autisme i Asperger.
Ho organitza: Tea Maresme.

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Concert: Spanish Brass Band

Cinc músics còmplices de l’ànima que bufen 
amb una passió inesgotable i diabòlica els 
seus tubs daurats per extreure’n, amb la 
màgia del talent, milions de sons. Entrades: 
10 €. Anticipades a www.quedat.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DESEMBRE

Diumenge 1
De 10 a 13 h
Lloc: Parc de Vallmora

Gimcana familiar

No cal inscripció prèvia. Mes dels Drets 
dels Infants. A càrrec de JBM Projects. Més 
informació: infancia@elmasnou.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 10 a 14 h
Lloc: Parc temàtic Caramar

Petits Encants, en benefici de DISMA

Venda a preu mòdic d’objectes. 
Ho organitza: Gent del Masnou. Amb la 
col·laboració de DISMA.

18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Elles
Elles, de la Melancòlica Teatre, és una peça 
d’humor satíric que fa un bon repàs als clixés 
de gènere. Al final, col·loqui amb les actrius. 
Entrades: 3 €. Anticipades a www.quedat.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 18 h
Lloc: Placeta davant l’OAC (c. de Roger de 
Flor, 23)

La màgia arriba a la Fira de Nadal

Petit gran espectacle de màgia i globoflèxia. 
Ho organitza: El Masnou Comerç.

Dilluns 2 
De 12 a 18 h 
Lloc: c. del Rector Pineda

Mural jam al carrer del Rector Pineda

Inici d’un mural a mans de divuit artistes 
locals. 
Organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 3
De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar

Jocs i materials per compartir una bona 
estona.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Les llengües, un tresor”

Acàrrec d’Amparo Vázquez, especialista en 
llengües. 

Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou. 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament del 
Masnou i la Biblioteca Joan Coromines.

Dimecres 4
De 16 a 20 h
Lloc: Can Malet, 2a planta

Taller d’autoprotecció: Suport vital 
bàsic i DEA

Eines i recursos necessaris per identificar una 
emergència i saber com actuar. Cal confirmar 
assistència a salut.publica@elmasnou.cat, o al 
93 557 18 00.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i 
Diputació de Barcelona.

18 h
Lloc: Can Malet, 2a planta

Sessió de risoteràpia

A càrrec d’Eulàlia Ferrandis. Necessitareu 
mitjons d’esport gruixuts, roba còmoda i una 
ampolla d’aigua. Cal inscripció prèvia a gent.
gran@elmasnou.cat o bé trucant al 93 557 18 
00. Places limitades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

19 h
Lloc: Catequística. Centre de Creació Artística 
Blanc de Guix (c. de Buenos Aires, 20).

Trobada amb l’escriptor Enrique  
Vila-Matas

Conversa entre Xavi Rodríguez Martín, 
comissari del Festival de Creació 
Contemporània Brama, i l’escriptor Enrique 
Vila-Matas.
Ho organitza: Centre de Creació Artística 
BlancdeGuix, amb la col·laboració de la 
Fundació La Calàndria.

Dissabte 7
De 12 h a 18 h 
Lloc: c. del Rector Pineda.

Mural jam al carrer del Rector Pineda

Finalització del mural a mans de divuit artistes 
locals. 
Organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 10
De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai familiar

Jocs i materials per compartir una bona 
estona.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Els baleners de les Açores”

A càrrec de Francesc Lleal Galceran. Amb 
col·loqui. Acte per a socis i no socis amb 
invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou.

Dimecres 11
17 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Celebració prenadalenca

Per a persones de 65 anys o més.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora Menuda: El concert més petit

EL MASNOU VIU    NOVEMBRE 201930



AGENDA.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
NOVEMBRE

DESEMBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
RIERA

2
AYMAR

3
AYMAR

4
RIERA

5
FÀBREGAS

6
VIAMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
AYMAR

9
OCATA

10
OCATA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
OCATA

16
RIERA

17
RIERA

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
RIERA

23
FÀBREGAS

24
FÀBREGAS

25
DOMÍNGUEZ

26
AYMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
FÀBREGAS

30
VIAMAR

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
VIAMAR

2
AYMAR

3
OCATA

4
RIERA

5
AYMAR

6
AYMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
DOMÍNGUEZ

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
AYMAR

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
OCATA

23
FÀBREGAS

24
VIAMAR

25
VIAMAR

26
VIAMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
RIERA

30
AYMAR

31
FÀBREGAS

ALTRES INFORMACIONS 
Exposició: “Ordint la trama”
Del 18 de novembre al 9 de desembre. A la Biblioteca Joan Coromines.
Exposició sobre la participació catalana a l’Smithsonian Folklife Festival 2018, que va tenir lloc 
els mesos de juny i juliol de 2018 a Washington DC, amb el nom de “Catalunya: tradició i creació 
des de la Mediterrània”. La cultura catalana s’hi va presentar amb un programa que va mostrar 
el seu ric patrimoni cultural immaterial: la imatgeria festiva, la música, la dansa, els castellers, 
l’artesania i les festes tradicionals, entre d’altres. L’exposició mostra, a través d’imatges, 
objectes i reflexions personals, tant la riquesa de la cultura popular catalana com els lligams 
que es van establir entre els participants durant el festival i que, avui en dia, encara perduren. El 
festival mostra el patrimoni cultural viu català. Representa l’esdeveniment de cultura popular 
més gran de la capital dels Estats Units i aplega més d’un milió de visitants. 

Exposició #CarrersdelMasnou2019
Del 5 de desembre del 2019 al 12 de gener del 2020. A la Casa de Cultura. 
Inauguració el 5 de desembre, a les 19 h.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 20 h / Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h / Diumenges 
i festius, de 10 a 14 h .
Selecció de les millors fotografies que van participar en la tercera edició del concurs fotogràfic 
a Instagram #CarrersdelMasnou2019. La guanyadora ha estat Mariona Rifà (@mrifab) i la seva 
fotografia del carrer d’Adra. Entre el 20 de juliol i el 15 de setembre, un total de 97 fotografies de 
39 usuaris i usuàries diferents van participar en el concurs #CarrersdelMasnou2019, que, a més 
de la guanyadora (40% dels vots), va tenir com a finalistes els usuaris @__monicasola__ (37%) i 
@sergi71 (8%).

Aules d’estudi
Durant el curs escolar, les tardes dels dimarts no festius, de 18 a 20 h, a Ca n’Humet, una docent 
dinamitza l’aula i ajuda alumnes de primària i secundària a resoldre dubtes i organitzar els 
apunts i l’agenda. 

Activitats continuades de les entitats
Són diverses les entitats que organitzen una programació estable d’activitats. Les podreu 
trobar a l’espai de l’agenda de www.elmasnou.cat.

Matrícula viva de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
A partir del dia 5 de setembre. L’EMUMM disposa d’oferta educativa per a totes les edats i 
interessos. Per consultar el projecte i l’oferta educativa de l’EMUMM: www.emumm.cat, i per 
consultar les places vacants: escola@emumm.cat. La matrícula es pot formalitzar a la secretaria 
de l’escola (1a planta d’Els Vienesos), de dilluns a dijous, de 17 a 20 h.

Matrícula viva del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
Encara hi ha places! Si esteu interessats a matricular-vos en algun dels cursos que ofereix el 
CFPAM, podeu fer-ho en el període de matrícula viva, que començarà el 10 de setembre de 
2019 a les 16 h. Heu d’adreçar-vos al CFPAM: c. d’Itàlia, 50, 1a planta. Per a més informació, 
podeu trucar per telèfon al 93 557 18 82, de 15 a 21 h, o enviar un correu a cfam@elmasnou.cat. 
També trobareu informació a www.elmasnou.cat. 

L’Espai, servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual
L’Espai és un servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual, un punt d’acompanyament a 
persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, queers i intersexuals, per tal d’aclarir dubtes i 
sentiments, així com per orientar i acompanyar
les famílies. Està situat a la seu de l’entitat Som Masnou, a l’av. de Joan XXIII, 13-17.
Horari d’atenció: dimarts i dijous, de 10.30 a 13 h.

Deixalleria
Horari de la deixalleria fixa: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. Dissabtes, de 10 
a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 13 h.
Horari de la deixalleria mòbil: De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h. 
Diumenge: de 10 a 13.30 h. Dilluns: tancat.
Ubicacions de la deixalleria mòbil, novembre
Del 5 al 10: Aparcament d’Amadeu I
Del 19 al 24: Torrent de Can Gaio

Ubicacions de la deixalleria mòbil, desembre
Del 3 al 7 (dies 6 i 8 de desembre, festius): Pau Casals
Del 17 al 22: Aparcament d’Amadeu I
Dia 31: Torrent de Can Gaio.

Bonificacions
De 6 a 9 vegades: 10% de descompte en la taxa d’escombraries de l’any anterior.
A partir de 10 vegades: 20% de descompte en la taxa d’escombraries de l’any anterior. 

Campanyes en marxa a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Renovació del DNI durant el mes de desembre
Cal demanar cita prèvia a partir del 10 de desembre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer 
de Roger de Flor, 23), a partir de les 8.30 h. Les renovacions es faran el 17 de desembre a 
l’equipament Els Vienesos (carrer de la Segarra, 12), de 9 a 12.30 h. S’han de recollir el 19 de 
desembre al mateix equipament.
Les cites són limitades. Cal acreditar-se amb el DNI original. Tenen prioritat la gent gran i les 
persones amb dificultat de mobilitat. Si no s’exhaureixen, es donaran a la resta de persones, 
amb prioritat per a les que estiguin empadronades al municipi i segons ordre d’arribada. 
Només es donaran dues cites per persona.

Del 16 de novembre al 15 de desembre

Sessió per a nadons amb famílies a càrrec 
d’Alquímia Musical. Ho organitza: Biblioteca 
Joan Coromines.

Dijous 12 
19 h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

Lliurament de la Medalla de la Vila a 
Jordi Alumà Masvidal

Per la seva trajectòria artística.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Divendres 13
10 h
Lloc: Ca n’Humet 

Espai familiar: Can Babetes

Per a famílies amb infants de 0 a 5 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet 

Espai familiar: jocs cooperatius

Jocs de taula per a totes les edats.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

Inici a les 18 h
Lloc: Mercat Municipal

Sopa de pedres: Recollida d’aliments

Ruta de diables i tabalers per recollir aliments 
per a la famosa sopa de pedres. Inici: Mercat 
Municipal a les 18 h. Final: Can Rac, aprox. 20 
h. Podeu col·laborar aportant.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou i 
Atabalats del Masnou.

Dissabte 14
11 h
Lloc: Casal de la Gent Gran de Can Malet 

Taller: Flors de Bach

Beneficis de les flors de Bach, origen, 
aplicacions... 
Ho organitza: Associació Amics de Jakub.

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Pluja
Per a famílies amb infants a partir de 4 anys. A 
càrrec de Noemí Caballer. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

20 h
Lloc: Placeta de l’OAC (c. de Roger de Flor, 23)

Sopa de pedres: Un tabal per Nadal

Dia en què es cou la carismàtica i 
col·laborativa sopa de pedres. 
Ho organitzen: Colla de Diables del Masnou i 
Atabalats del Masnou.

20 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal de la Coral Xabec i 
Orquestra

A benefici de Càritas i la Marató de TV3.
Ho organitza: Gent del Masnou. Hi col·laboren: 
Ajuntament del Masnou, Parròquia de Sant 
Pere i FCEC.

Diumenge 15
De 12.30 a 13.30 h
Lloc: Oficina de Turisme, Casa de Cultura

“Tasta el Masnou”, degustació de 
productes locals

Productes elaborats al Masnou i maridats 
amb vi de la DO Alella. Preu: 7 €. Informació: 
Oficina de Turisme del Masnou: 93 557 18 
34 / turisme@elmasnou.cat. Reserves: www.
quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
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