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Aquest primer número d’El Masnou Viu del 2020 manté fresc encara el record de l’últim
mes del 2019, amb el lliurament de la Medalla de la Vila a l’artista Jordi Alumà, un repàs
de l’inici de diverses actuacions a la via pública i, especialment, amb un resum gràfic de
les festes de Nadal, que, amb una àmplia programació, han estat tot un èxit, amb molta
participació de masnovins i masnovines. En vull destacar el Nadalem, que durant quatre
dies ha omplert el Complex Esportiu de jocs i tallers, organitzats per l’Ajuntament en
col·laboració amb les entitats, dels quals han pogut gaudir gairebé quatre mil persones.
El 2020 s’enceta amb noves programacions culturals, escèniques i visuals, amb menció
especial per a l’Any Pujadas. I la principal novetat, no només de l’any sinó dels governs
democràtics del Masnou, serà la posada en marxa del procés per a l’elaboració dels
pressupostos participatius, en què veïns i veïnes podran decidir el destí d’un milió d’euros
al llarg del mandat. En aquesta publicació i els propers dies mitjançant altres canals,
disposareu d’àmplia informació sobre com participar-hi.
L’any també ha començat amb un nou abús de poder per part de la suposada justícia
espanyola, que a través d’un òrgan administratiu pretén inhabilitar un president de la
Generalitat escollit pel Parlament de Catalunya. Com a alcalde, refermaré tants cops com
calgui el meu compromís amb les institucions catalanes.
Mentre arrenquem el nou any amb l’objectiu d’impulsar més projectes per al Masnou,
us desitjo el millor per al 2020, que també espero que serà l’any en què guanyem la
llibertat.
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INSTITUCIONAL

L’últim Ple de l’any debat sobre el transport públic
Es prorroga el conveni per a la millora de les comunicacions i s’aproven
les tarifes del 2020

A

l Ple del 19 de desembre
va quedar aprovada la
primera pròrroga del
conveni que l’Ajuntament té amb
l’empresa Casas, la Generalitat
i l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM), per a la millora
de les comunicacions mitjançant
els serveis regulars de transport
públic de viatgers urbà i interurbà
al Masnou.

Com va explicar el regidor
de Mobilitat, Albert Alfaro, el
conveni va ser aprovat l’any
2017, principalment per dur
a terme millores a l’autobús
urbà, com la prestació del servei
durant tots els dies de l’any o
l’ampliació del seu recorregut.
“Demanem que es continuï
estudiant el millor model de
gestió de transport públic

Sessió plenària del 19 de desembre del 2019. MIREIA CUXART
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MAJORIA

S'allarga l'acord amb
l'empresa que presta el
servei d'autobús i amb altres
administracions gràcies als 12
vots favorables

al Masnou, però, ara mateix,
necessitem que hi hagi aquest
servei.” Així va justificar Romà
López el vot favorable de la
seva formació, JxCAT-Units,
necessari per a l’aprovació del
punt juntament amb l’Equip de
Govern. Els vots contraris van ser
de Fem Masnou (3 vots) i la CUP
(1 vot), i les abstencions, del PSC
(3 vots) i Cs (2 vots).

INSTITUCIONAL
La demanda de l’autobús
gratuït i la municipalització
d’aquest servei van abanderar
els vots contraris a la proposta.
D’una banda, la gratuïtat de
l’autobús és una de les fermes
reivindicacions de la formació
Fem Masnou. La regidora Isa
Redaño va justificar el vot
contrari a la proposta per aquest
motiu, així com també per la
prorrogació d’un contracte.
Redaño va afirmar: “Sabem que
fer-lo gratuït costaria 150.000
euros de més a l’Ajuntament”,
un cost que, al parer d’aquest
grup, “seria poc més de la meitat
del que ens hauríem estalviat si
s’hagués aprovat la rebaixa de

sous de la classe política que vam
proposar al mes de juliol”.
D’altra banda, la municipalització
dels serveis municipals és un
tema recurrent per part d’alguns
membres de l’oposició a les
sessions plenàries del Masnou, un
reclam encapçalat per la formació
CUP. “Estem novament davant
un servei públic externalitzat
que cal recuperar a través
d’una empresa pública”, va dir
Fèlix Clemente, que justificava
que, amb anterioritat, havien
presentat “prospeccions
econòmiques que mostraven
que l’assumpció directa del
servei era beneficiosa per a
l’Ajuntament”. Al parer d’aquest
grup, la manca de millores d’ençà
que es va ampliar el servei també
justifica la seva posició: “S’han
d’augmentar les freqüències de
pas, millorar la connexió ràpida i
directa amb Barcelona, i oferir un
servei atractiu per als usuaris”, va
concloure.
L’abstenció del PSC es va donar
després que l’Equip de Govern
confirmés el “compromís per
treballar per aconseguir un
transport públic més accessible,
de més bona qualitat i amb
més prestacions i, a més, amb la
promoció d’una segona línia”,
una petició del grup socialista
pronunciada pel seu portaveu,
Ernest Suñé. Al seu parer, “la
millora de l’autobús del Masnou
és un dels reptes essencials per
fer efectiu el dret a la mobilitat
de la ciutadania”, i hi va afegir:
“i actualment hi ha un model

OPOSICIÓ

Les demandes per la
gratuïtat de l'autobús i la
municipalització del servei,
arguments clau dels grups
que van votar en contra de la
proposta del Govern

de gestió que no s’adapta a les
necessitats reals de la nostra
població”.
> Tarifes de transport públic

Les tarifes del transport públic
que regeixen el sistema tarifari
integrat a partir de l'1 de gener
de 2020, i que l'ATM va anunciar
a principis de desembre, també
van tenir espai al Ple. Tal com va
explicar el regidor de Mobilitat,
“aquestes modificacions tarifàries
tenen repercussió en el bitllet
de l’autobús urbà”, la qual cosa
va fer portar d’urgència al Ple
l’aprovació de les tarifes de
transport urbà de viatgers per al
2020. El punt va ser aprovat amb
els vots favorables d’ERC (9 vots),
PSC (3 vots) i CUP (1 vot); el vot
contrari de Fem Masnou (3 vots) i
JxCAT-Units (3 vots), i l’abstenció
de Cs (2 vots).
El Masnou està adherit, des del
2007, al conveni del sistema
tarifari integrat de l’ATM. Aquest
conveni estableix l’adequació
dels preus dels títols propis al
nivell de preus del sistema tarifari
integrat, i s’hi fixa que el bitllet
senzill serà el 100% del preu que
estableixi l’ATM i el bitllet reduït,
el 10% del valor que estableixi
per a la T-10. En aquest sentit, i
després de l’aprovació al Ple, el
títol propi del Masnou, és a dir, el
de l’autobús urbà, incorporarà un
increment de cost de 2,40 euros
al bitllet senzill de cara al 2020.
El preu del bitllet reduït quedarà
congelat a 1 euro.
Tant els vots favorables com
també els vots contraris i les
abstencions d’aquest punt van
venir justificades per l’opinió
contrària a la modificació que
l’ATM havia fet de les tarifes. Amb
tot, Romà López (JxCAT-Units) va
demanar la retirada del punt i va
recordar que el seu grup havia
presentat en aquesta mateixa
sessió una declaració institucional
de suport al comunicat de la
coordinadora Preservem el
Maresme davant les noves tarifes

COST PER ALS VIATGERS

Tots els portaveus es mostren
contraris als preus aprovats
per l'Autoritat del Transport
Metropolità per al 2020
de transport que, posteriorment,
va ser aprovada per unanimitat.
Tot i el vot favorable de la CUP,
Fèlix Clemente va deixar clar que
“estem en contra de la pujada
de preus” i “estaríem a favor
de revertir aquestes tarifes i el
sistema tarifari”. Frans Avilés (Cs)
també va ser contundent en dir
que “no és raonable que tots
els ajuntaments hagin de córrer
per acceptar a les palpentes si
el sistema tarifari és adient o no
per als ciutadans del Masnou” i
va demanar a l’Equip de Govern
dues coses: presentar al·legacions
o esmenes a l’aprovació de
l’ATM i un estudi per saber si els
masnovines i masnovines en
sortiran perjudicats.
L’Equip de Govern també va ser
crític amb l’aprovació de l’ATM.
Albert Alfaro va explicar que, en el
cas que aquest punt no s’hagués
aprovat avui al Ple s’haurien
imposat les tarifes de l’ATM “que
incrementaven 15 cèntims el cost
del bitllet reduït” i va reblar la
seva intervenció remarcant que
“s’hauria de començar a treballar
amb el tema de la T-Mobilitat,
de manera que, teòricament, es
pagaria per quilòmetre i no per
corones tarifàries”.

> EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de l’expedient
33/2019 de modificació crèdit
per suplement de crèdit
amb baixa.
Fins al 21 de gener del 2020.
Llegiu la crònica sencera a
www.elmasnou.cat
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INSTITUCIONAL

Jordi Alumà rep la Medalla de la Vila
per la seva trajectòria artística
El pintor ha merescut altres reconeixements, com la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya o el Premi Ciutat de Barcelona
temàtica esportiva, en la qual ha
excel·lit, com a autor, per exemple,
de diverses suites olímpiques i
de la decoració pictòrica del saló
presidencial del Comitè Olímpic
Internacional, a Lausana.
Al Masnou es poden trobar
un bon nombre de les seves
creacions. Per exemple, és l’autor
de l’escultura de La Nimfa, als
jardins que duen el mateix nom.
A més, ha cedit moltes obres
seves a entitats del poble, com
la Casa Benèfica, el Club Nàutic
i el Club de Tennis. També se
li ha encarregat el disseny del
monument Mestres del Masnou,
que es vol instal·lar davant de
l’Escola Ocata.

Alumà conversa amb la regidora Tallada, l'exalcalde Gisbert, l'alcalde Oliveras i altres persones. RAMON BOADELLA

J

ordi Alumà i Masvidal
ha rebut la Medalla de la
Vila en reconeixement
a la seva trajectòria artística.
Li'n va fer entrega l'alcalde del
Masnou, Jaume Oliveras, el 12 de
desembre. L’acte de lliurament
va tenir lloc al domicili del
pintor i també hi van participar
l’exalcalde Eduard Gisbert; Neus
Tallada, regidora de Cultura;
Antoni Coll, representant del
Consell Municipal de Patrimoni;
Jordi Rollán, vicepresident del
Reial Cercle Artístic de Barcelona,
així com familiars i amistats de
l’artista.
Jordi Alumà, nascut a Barcelona
l’any 1924, és masnoví des del
1962, quan ell i la seva esposa
van fixar el seu domicili al
poble que havien escollit com

a indret d’estiueig uns anys
abans. Ha obtingut, entre altres
reconeixements, la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya (any 2000), el Premi
Ciutat de Barcelona (1978),
la Biennal de l’Esport en les
Belles Arts (1967) o el premi del
Concurs Internacional de Dibuix
Ynglada-Guillot (1980).

Fill i net d’artistes, s’inicià en la
pintura el 1937, en plena Guerra
Civil, als tallers del Comissariat
de Propaganda de la Generalitat
de Catalunya. Les seves primeres
obres van ser retaules i murals
de caràcter predominantment
religiós i d’estètica medievalitzant.
A la dècada dels seixanta adoptà
el figurativisme i s’endinsà en la

Precisament, la seva vinculació
amb el Masnou és un dels trets
que va destacar l’alcalde Oliveras
en entregar-li la Medalla. La
distinció a Alumà es va aprovar per
unanimitat al Consell de Patrimoni
Cultural del Masnou el 29 d’abril
del 2019. El Ple municipal va
ratificar aquesta decisió en la
sessió ordinària del 30 d’octubre
del mateix any. La medalla ha estat
creada per Xavi de Mariano, del
taller de joies L’Estellera.

EXCEL·LÈNCIA

En l'obra del creador de
la decoració pictòrica del
saló presidencial del COI
hi destaquen la temàtica
esportiva i el figurativisme

F amiliars, amistats i altres personalitats acompanyen Alumà en el lliurament de
la Medalla. RAMON BOADELLA
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Més de mig milió d’euros per millorar l’espai
públic i els equipaments
Es tracta de les inversions aprovades en les últimes juntes de govern local del 2019
euros. Un bon gruix de la quantia
es destina a la reparació de
voreres o calçades. Les prop de
trenta actuacions s’han adjudicat
a una trentena d’empreses
diferents. Alguns projectes ja
estan en marxa. Es preveu que la
resta s’iniciïn aviat.

El parc del Llac és un dels indrets on es faran millores. RAÜL ANDREU

L

es darreres sessions de
l’any 2019 de la Junta de
Govern Local, celebrades
entre finals de novembre i finals
de desembre, han aprovat més
d’una trentena de contractes que
permetran realitzar millores a
l’espai públic i en equipaments
municipals.
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La xifra total de les inversions
aprovades supera els 500.000
VIANANTS

Es destinaran uns 130 mil
euros a reparar voreres i
passos soterrats

Les reparacions de voreres que es
faran en tres carrers sumen prop
de 100.000 euros, i les de passos
soterrats, 32.300 euros. També a
l’espai públic, es destinen 34.200
euros a l’enllumenat; 28.700
euros a una actuació al carrer de
la República Argentina; 20.960
euros a l’adequació d’uns terrenys
propers al parc de Vallmora;
15.300 euros a la reparació d’un
mur a la riera d’Alella; 11.400
euros a tancaments de fusta de
contenidors, i 10.700 a jardineria
per al parc del Llac.
L’esport rep també inversions.
Es preveu fer millores als camps
de futbol de l’Atlètic Masnou
i del CD Masnou i al pavelló
nou del Complex Esportiu, que
sumen 57.600 euros. Alhora, es
vol crear una via brava, un canal

de natació al mar, a la qual es
destinaran 13.300 euros. Quant
a altres equipaments, cal citar
l’adequació del pati de l’Escola
Bressol La Barqueta i reparacions
i actuacions a l’Edifici Centre,
l’immoble situat al número 15 de
l’avinguda de Joan XXIII i a la seu
central de l’Ajuntament, que sumen
aproximadament, 108.000 euros.
Finalment, es destinen inversions
a la redacció de projectes,
estudis i plans directors per un
import aproximat de 103.000
euros. N’hi ha sobre actuacions
urbanístiques, com les
connexions del carrer del Torrent
de Vallmora amb la trama urbana
adjacent i la reurbanització de
diversos carrers. D’altres són
sobre equipaments, com la
rehabilitació de l’Escola Ocata i la
millora estructural de la coberta
del casal de gent gran de Can
Mandri. I també n’hi ha sobre
la senyalització orientativa o
la mobilitat en bicicleta i altres
ginys, com els patinets elèctrics,
així com sobre la gestió dels
aparcaments públics i dels
estacionaments regulats.

PARTICIPACIÓ

Pressupostos participatius: es poden
fer propostes entre el 3 i el 23 de febrer
L’Ajuntament dedicarà mig milió d’euros, repartits en els exercicis 2020 i 2021,
a projectes decidits per la ciutadania

L

’Ajuntament del Masnou
iniciarà durant el mes
de febrer un procés de
pressupostos participatius
que servirà per a definir amb
la ciutadania una part de les
inversions dels pressupostos
municipals dels exercicis 2020
i 2021. El procés permetrà als
ciutadans i ciutadanes decidir el
destí de 500.000 euros (250.000
euros en cadascun dels dos
exercicis).

CANALS OBERTS

Tothom hi podrà participar
de forma presencial
i a través del web

https://participa.elmasnou.cat

Es preveu estructrar el procés
en diferents fases, que seran
exposades públicament en una
sessió informativa oberta a tota
la ciutadania prevista pel proper
dilluns 3 de febrer a partir de les
19 h a la Sala Joan Comellas. Tota la
informació sobre el procés també
es podrà consultar visitant el web

https://participa.elmasnou.cat, o
mitjançant un fullet informatiu que
s’enviarà a les llars.
Durant la primera etapa del procés
s’obrirà un període de recollida de
propostes ciutadanes (comprès
entre el 3 i el 23 de febrer) durant el
qual la ciutadania podrà presentar
propostes d’inversió a través del web
esmentat, o bé per escrit aprofitant
diferents urnes que es col·locaran en
diverses ubicacions del municipi .
Un cop el personal tècnic
municipal hagi estudiat la
validesa de les propostes
recollides es programarà una
jornada participativa per tal de
prioritzar de forma compartida
quines accions passen a la darrera
etapa del procés, la votació.
Durant la fase de votació, que
també tindrà una durada de tres
setmanes i que es promourà
després de l’estiu, totes les
persones majors de 16 anys
empadronades al Masnou podran
votar a través d’un aplicatiu web o
bé mitjançant butlletes físiques.
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CULTURA

La programació d’Arts Visuals per al 2020
promou l’art jove i el posa en diàleg amb
propostes d’artistes consolidats
Les sales d’exposicions municipals volen crear xarxa entre tots els agents
que treballen per les manifestacions artístiques a la vila
pot visitar al Casinet fins al 2 de
febrer i que recull obres a tinta,
pintures digitals i fotografies que
qüestionen les convencions. L'art
jove hi té una presència destacada
aquest any, durant el qual també
exposarà el col·lectiu Mural Jam
(del 30 de maig al 21 de juny, al
Casinet) i els finalistes del II Premi
Internacional de la Fundació
Ernesto Nasevo (del 29 de maig al
21 de juny, a la Casa de Cultura).

P eça de l'exposició "Presos polítics en
l'Espanya contemporània". CEDIDA

M

arc Anguera és
l’encarregat d’iniciar
la temporada estable
d’exposicions per al 2020 a
les sales d’exposicions del
Masnou. “Del negre al píxel”
és el títol de la mostra que es

Obra de Núria Melero. CEDIDA
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Per promoure el diàleg entre
les diferents manifestacions
artístiques, la programació inclou
també propostes rellevants al
circuit nacional i estatal, com la de
Santiago Sierra, “Presos polítics
en l’Espanya contemporània”
(del 14 de febrer al 8 de març, al
Casinet), els vídeos finalistes de
la prestigiosa convocatòria Loop
Discover del 2018, sota el títol
“La Terra que compartim” –i que
serà la proposta d’arts visuals
per a la Festa Major–, o les mostres
respectives de dos grans noms de

C omposició creada per alumnes
de l'Escola Ocata. CEDIDA

DEMOCRÀCIA

Santiago Sierra exhibirà
al Masnou una exposició
que reflexiona sobre els
presos polítics
la pintura figurativa actual: Leticia
Feduchi (del 6 de març al 13 d’abril,
a la Casa de Cultura) i el masnoví
Xavier Rodés, que oferirà una
retrospectiva molt personal (del
18 de setembre a l’11 d’octubre, al
Casinet i a la Casa de Cultura).
Amb la intenció de reflectir les
diferents tècniques expressives que
es donen actualment, la ceràmica
estarà representada per Pau Costa
(del 31 de gener al 23 de febrer, a la
Casa de Cultura), mentre que Núria
Melero explora les possibilitats del
gravat (del 20 de març al 13 d’abril,
al Casinet).
Dintre de la fotografia es troben
les exposicions de Fèlix Lorenzo
(del 28 de juny al 26 de juliol a
la Casa de Cultura, coincidint
amb la Festa Major), les de
l’Associació de Fotografia del
Masnou (FEM) (del 30 de juliol
al 13 de setembre a la Casa
de Cultura, i amb les seves
tradicionals Jornades, del 23
d’octubre al 15 de novembre
al Casinet), la de fotografies
històriques sobre els comerços
emblemàtics del Masnou (del 16
d’octubre al 15 de novembre, a la
Casa de Cultura) i la del concurs
d’Instagram #CarrersdelMasnou

(del 18 de desembre del 2020 al
17 de gener de 2021).
Un altre dels propòsits destacats de
la programació és el de contribuir
a crear una xarxa d’interacció
entre els diferents agents que
treballen per a les manifestacions
artístiques a la vila. En aquest sentit,
els alumnes de l'Escola Ocata, que
sota la direcció de Jordi Navarro
ha apostat decididament per l’art
i l’expressió plàstica, exposaran
un projecte (del 22 d’abril al 17 de
maig, a la Casa de Cultura). I en la
mateixa línia es troba la mostra
que realitzaran els alumnes de
segon del batxillerat artístic de l’IES
Mediterrània (del 24 d’abril al 17 de
maig, al Casinet).
Per acabar l’any, del 27 de
novembre al 20 de desembre,
es durà a terme el Festival de
Creació Contemporània Brama,
coorganitzat pel Centre de
Creació Artística Blanc de Guix i
l’Ajuntament, amb la col·laboració
de la Fundació La Calàndria.

Creació de Marc Anguera. CEDIDA

CULTURA

Una exposició i una foto vídeo novel·la recorden
Pere Pujadas en el centenari del seu naixement
El 17 de gener es presenta l’audiovisual ‘Plaça d’Ocata’ i s’inaugura
la mostra d’obres del pintor masnoví, que es podrà visitar durant tot l’any

E

l divendres 17 de gener,
l’Espai Escènic acull la
presentació de la foto vídeo
novel·la Plaça d’Ocata, dirigida per
Joan Casellas i Victòria Pujadas,
amb Erik Skoogh com a operador
de càmera i muntatge. Amb
aquest acte arrenca l’Any Pujadas,
amb què es vol commemorar
el centenari del naixement del
popular pintor masnoví Pere
Pujadas Roig (el Masnou, 19202005). Durant l’acte es presentarà
el capítol pilot de la sèrie, que
s’anirà fent pública setmanalment,
fins a constituir una única peça de
prop de 40 minuts. Cada capítol es
podrà veure per xarxes socials i als
mitjans municipals.
El mateix divendres 17 de gener,
després de l’acte a l’Espai Escènic,
s’inaugurarà a la Casa de Cultura
l’exposició “Centenari del pintor
masnoví Pere Pujadas”. La mostra
recull els quadres al voltant dels
quals s’ha construït la foto vídeo
novel·la, a més d’altres peces. Es
podrà visitar durant tot el 2020.
El de Pere Pujadas és un
nom vinculat fortament al
desenvolupament de la història
i la cultura del Masnou. Va saber
combatre la foscor i les ombres dels
esdeveniments que li van tocar
viure en la seva joventut –marcada
per la Guerra Civil, per haver format
part de la Lleva del Biberó i pel seu
pas per un camp de concentració
a França– amb la lluminositat i el
moviment de la seva pintura.
La seva activitat professional el
va portar a desenvolupar tasques
estretament relacionades amb
el Masnou, com el fresc de l’absis
de l’església de Sant Pere o la

Rodatge de 'Plaça d'Ocata'. CEDIDA
restauració de la Casa de Cultura.
Com a artista, va deixar la seva
empremta als carrers del seu
poble, no només omplint de gats
l’espigó i algunes parets, sinó fent
del Masnou el principal escenari
de la seva pintura, obsessionada
per captar el moviment dels
elements naturals, que és tan
com dir la vida en la seva màxima
expressió.
Guardonat amb diversos premis
de pintura arreu del territori
català, va comptar amb el
VINCLE MASNOVÍ

L'artista va fer del seu poble
l'escenari principal de la
seva pintura, obsessionada
per captar el moviment
d'elements naturals

Pere Pujadas Roig. CEDIDA
reconeixement i l’estimació dels
seus convilatans. Aquesta mostra
és un exemple del profund vincle
entre l’artista i el Masnou, amb la
qual es volen commemorar els
cent anys del seu naixement.
> La donació
Al mes de juny de 2018, les
filles de l’artista van formalitzar
la donació d’un conjunt de 37
obres de Pere Pujadas Roig
a l’Ajuntament del Masnou.

La donació consta d’acrílics,
aquarel·les i quadres de tècnica
mixta en què es representen
diferents paisatges de Catalunya
amb l’estil inconfusible de
l’artista. Hi ha peces de vistes del
port de Barcelona, de la Selva, de
Tossa de Mar, d’Esparreguera, de
Vic i d’Arenys i, per descomptat,
vistes del poble i racons
emblemàtics del Masnou, com
Can Mílio, el campanar o el port.
També cal destacar que en la
donació hi ha els quadres més
emblemàtics de l’artista de gent
al carrer, que es fonen i confonen
amb el paisatge urbà.
Un cop feta la donació es va fer
el procés d’inventari de tota la
col·lecció, que va finalitzar el
dia 20 de desembre. L’exposició
“Centenari del pintor masnoví
Pere Pujadas” recull només una
part de la donació.
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L’Espai Escènic estrena any amb una
programació tan polifacètica com l’enyorat
dramaturg que li dona nom
Míriam Iscla porta al teatre municipal la seva aclamada reflexió sobre els canvis vitals
Una altra actuació destacada
és la programada per al 8 de
març, amb l’Ashland University
Jazz Orchestra. La formació
recala al Masnou en el marc de
la seva visita per Europa, amb
un repertori amb el qual repassa
alguns clàssics del jazz i de les big
bands. També en l’apartat musical
hi ha el Brossa Quartet de Corda,
que homenatjarà els brigadistes
internacionals, el 21 de març.
Els espectacles inclosos en el
programa de teatre familiar tenen
com a característica comuna que
volen trencar estereotips heretats
al llarg del temps, com es fa a la
versió en musical de La Ventafocs
(el 16 de febrer), o a Ai, rateta,
rateta (7 de març). La companyia
La Tal continuarà sorprenent i
trencant esquemes amb la seva
potència evocadora a Italino
Grand Hotel (1 de març).

Cartell de l'obra 'Abans que es faci fosc'. CEDIDA

E

l Ple del 30 d’octubre de
2019 va aprovar el nou
nom de l’Espai Escènic
Iago Pericot Ca n’Humet en
reconeixement a la trajectòria
professional de l’enyorat mestre,
pintor, escenògraf i director
d’escena, mort a l’agost de 2018.
Per tant, el teatre municipal
aquest gener estrena any i nom
amb un conjunt de propostes
que volen ser reflex de la seva
polifacètica activitat. Entre les
propostes més destacades es
troba Abans que es faci fosc, un
muntatge que ha rebut una
gran acollida per part de públic
i crítica.
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Es tracta de la història d’una
astrònoma que ha d’enfrontar-se
a un moment vital complicat, ja
que li diagnostiquen una seriosa
malaltia ocular. Serà el 28 de març.

el món. Serà el cap de setmana
del 18 i 19 de gener. D'altra banda,
la Companyia La Follia, de La Tal,
presenta La llegenda de l’oceà el
cap de setmana del 22 i 23 de
febrer, que combina el poder
evocador de la música i el del mar.
L’Espai Escènic Iago Pericot Ca
n’Humet també acollirà el 17 de
gener la presentació de la foto
vídeo novel·la Plaça d’Ocata,
dirigida per Joan Casellas i Victòria
Pujadas, i Erik Skoogh com a
operador de càmera i muntatge
(més informació a la pàgina 11).

Dintre de la programació local, Fet
al Masnou, el col·lectiu d’artistes
LACAM torna a portar el Circ
d'Hivern. En aquesta ocasió,
presenten Joc, en què oferiran
alguns dels sorprenents números
de circ contemporani que porten
de gira a places i escenaris de tot

HOMENATGE

El Ple d'octubre del 2019 va
aprovar que l'Espai Escènic
dugui el nom de l'enyorat
mestre, pintor, escenògraf i
director d'escena Iago Pericot

Ashland University Jazz Orchestra. CEDIDA

'Ai, rateta, rateta'. CEDIDA

'Italino Grand Hotel'. CEDIDA

COMUNITAT

El Desembre Jove omple el Masnou d’art,
cultura i diversió
Un bon nombre de joves participen en dos ‘mural jam’, un ‘escape room’
i la festa Skate & Sound

L

a programació del
Desembre Jove ha estat tot
un èxit, tenint en compte
l’assistència i la bona acollida
per part del públic.
Entre el 2 i el 7 de desembre, una
quinzena de joves van donar una
nova vida al carrer del Rector
Pineda gràcies a una nova edició
del Mural Jam, unes jornades en
què es conviden artistes locals
perquè decorin parets fosques
i grises amb grafits. Així és com
han creat autèntiques obres d’art,
un esclat de colors i il·lustracions,
en aquest carrer estret i tortuós.
Ja més avançat el mes, el dia 21,
va tenir lloc una altra jornada
de pintura mural, el Mural Jam
B-side. Aquesta vegada, al carrer
de la Indústria, i combinant
l’acció artística amb la cultura del

sound system. En definitiva, una
festa amb música dub, reggae i
sound system, que va començar
a les 10 del matí i va durar tot el
dia. Hi havia també paradetes
d’artesania i servei de barra i
menjar.
La música va tornar a tenir el
seu espai amb una altra festa:
Skate & Sound Volum 3, que es
va celebrar el 14 de desembre
durant tot el dia a l’Skateplaça
Masnou (pistes del carrer de
Pau Casals). S’hi va combinar la
música reggae en format sound
system, a càrrec de col·lectius
COL·LABORACIÓ

Els actes han estat
organitzats per l'Ajuntament
i diverses entitats joves

Un dels joves participants de l'Skate & Sound Volum 3.

RAMON BOADELLA

Pintures murals al carrer del Rector Pineda. RAMON BOADELLA
locals, amb esports de skate,
incloent-hi una competició.

aventura misteriosa a Ca n’Humet
els dies 17 i 28 de desembre.

Finalment, va tenir lloc l’Escape
Room Express, que va ser un èxit
total i va assolir el ple absolut.
Van gaudir-ne un bon grup de
persones, que van viure una

Aquests actes han estat organitzats
per l’Ajuntament i les entitats
Mural Jam, Dubbuc i Everling, amb
la col·laboració de J de Jocs, LWD
Radio i Reborn Sound System.

E l Mural Jam B-side va incloure una festa
'sound-system'. RAMON BOADELLA

Art urbà al carrer del Rector Pineda.

RAMON BOADELLA.

Revisió optomètrica per a infants

E

l 14 de desembre es va
engegar la campanya
de revisió visual per a
l’alumnat de 2n de primària de
tots els centres educatius del
Masnou. Aquell mateix dia, una

seixantena d’infants van fer-se
la revisió, que va dur a terme un
optometrista. S’està considerant
programar més visites un altre
dia, per als que no van poder
assistir-hi. L’Ajuntament assumeix

íntegrament el cost d’aquesta
campanya, a la qual s'han acollit
totes les escoles del municipi. És
el primer any que l’Ajuntament
assumeix aquesta despesa, que
des de fa anys duen a terme les

escoles. El servei té per objectiu
identificar i detectar disfuncions
visuals que requereixen
tractament o control. S’estima
que un 30% del fracàs escolar té
l’origen en problemes visuals.
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RECULL GRÀFIC DE NADAL

La cavalcada dels Reis d'Orient tanca
un Nadal molt participatiu

Ramon Boadella i
cedides per altres persones i entitats.

Des de mitjans de desembre, els masnovins i les masnovines han participat en tota mena d’activitats nadalenques

L

a cavalcada dels Reis
d’Orient va tancar les festes
de Nadal, que van comptar
amb prop d’una quarantena
d’actes organitzats per
l’Ajuntament i un bon nombre
d’entitats de la vila.
Propostes com el Nadalem,
que va omplir de jocs i tallers el
Complex Esportiu del 27 al 30 de
desembre, van atreure un públic
molt nombrós amb ganes de
passar-s’ho d’allò més bé. Com no
podia ser d’altra manera, els actes
tradicionals, culturals i solidaris
van tenir també molt bona
acollida entre els masnovins i les
masnovines.

EL MASNOU VIU GENER 2020
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RECULL GRÀFIC DE NADAL

Moltes gràcies a les entitats
i al voluntariat!

L

’èxit de les activitats nadalenques no hauria estat possible
sense la feina desinteressada i l’esforç de moltes entitats del
Masnou i de moltes persones que, a títol individual, hi han
col·laborat voluntàriament. Pràcticament tota la programació ha
rebut el suport de molta gent, des dels actes més multitudinaris,
com la cavalcada, fins a les iniciatives solidàries, com l’ajuda que
els Reis d’Orient han rebut per poder portar regals a tots els nens i
nenes de la vila. Alhora, tot plegat tampoc no hauria estat possible
sense la dedicació del personal municipal.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Les votacions populars decideixen el guanyador
del Concurs d’Aparadors
Prèviament, un jurat havia decidit els tres finalistes d’entre els tretze establiments
que hi participaven

L

es votacions populars,
que es van fer a través
del web municipal entre
el 20 i el 27 de desembre, van
decidir el primer, el segon i
el tercer premi del Concurs
d’Aparadors de Nadal, que

organitza l’Ajuntament cada any
amb l’objectiu de dinamitzar el
comerç local.
Els tres finalistes havien estat
escollits prèviament per un
jurat professional i d’entre els

tretze comerços masnovins que
s’havien apuntat per participar-hi.
Reparació de Calçat Antonio va
obtenir el primer premi, amb
57 vots. La victòria va ser molt
ajustada respecte al segon

classificat, Vins i Divins, que en va
aconseguir 54. El tercer premi va
ser per a Veritas, amb 2 vots. Tots
rebran un lot de productes del
Masnou: el primer, valorat en 100
euros; el segon, en 75 euros, i el
tercer, en 50 euros.

REPARACIÓ DE CALÇATS ANTONIO
Els guanyadors del concurs
expliquen que, sobretot,
volien transmetre alegria i que
l’aparador fos cridaner per a la
canalla. I ho van aconseguir,
ja que va ser per petició dels
nens i nenes del barri que hi van
incloure una simpàtica família
de pingüins. “Teníem molt clar,
a més, que el faríem reciclant i
reutilitzant materials”, afegeixen.
Ho van plantejar com un projecte
familiar, “implicant els nanos
de casa i els nebots, perquè hi
participessin i fer així una tasca
col·lectiva”.
Reparació de Calçats Antonio es
dedica a la reparació de sabates,
però també de bosses, roba,
complements..., i especialment
de peces fetes amb pell. També
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més gent que vol reparar la roba
i el calçat, i creix la clientela jove,
perquè ara es vol allargar la vida
d’aquestes peces de roba.”

La recreació del Pol Nord es va endur el primer premi. RAMON BOADELLA.
venen productes especialitzats en
calçat i en pell, entre d’altres. “Fa
temps, el nostre es considerava
un ofici en vies de desaparició”,
expliquen. “Un dels problemes
afegits és que la reparació pot ser

més costosa que comprar roba o
calçat nou de poca qualitat, pel
concepte tan estès de peces d’un
sol ús.” Amb tot, són optimistes,
tenint en compte l’evolució dels
darrers anys: “Cada vegada hi ha

Sobre el comerç masnoví han
dit que...
“L’auge de les vendes per Internet
de grans plataformes ha posat
les coses més difícils al petit
comerç”, lamenten. Consideren,
però, que campanyes com
“Queda’t al Masnou”, que premia
les compres al comerç local,
tenen molta importància. A més,
també són optimistes en aquest
aspecte, ja que creuen que el petit
comerç “s’està espavilant” pel
que fa al comerç electrònic i que
molta gent prefereix mantenir el
contacte directe amb els venedors
i venedores, “el tu a tu” .

PROMOCIÓ ECONÒMICA
VINS I DIVINS
Els subcampions van voler
decorar el seu aparador amb
escenes clàssiques de Nadal, fetes
amb figuretes i dins de capses
de fusta, “com si fos un retaule
que explica episodis de la tradició
nadalenca”, comenten. Asseguren
que van tenir aquesta idea abans
del polèmic pessebre que es va
instal·lar a la plaça de Sant Jaume
de Barcelona. En veure’l, i davant
el risc que algú els acusés de plagi,
van emmarcar el conjunt amb
una silueta d’un arbre de Nadal.
Bona part del material és reciclat o
reutilitzat, com les capses de fusta
en què els arriben els vins que
serveixen.
Es defineixen com una taverna:
“Estem a mig camí entre un bar
clàssic i un restaurant, i obrim les

tardes i nits dels dies laborables,
i a l’hora del vermut els caps
de setmana.” També donen
espai a propostes culturals,
“amb la intenció de potenciar la
creativitat de la gent del Masnou,
organitzant exposicions, concerts
de música en directe, trobades
diverses...”. “Treballem amb la
idea de ser una ecotaverna”,
matisen. Per això insisteixen als
seus proveïdors perquè facin
servir embalatges fets amb
material reciclat i que evitin al
màxim l’ús de plàstics. “A Vins
i Divins no hi entren llaunes —
especifiquen—, les cànules per
beure són de sucre, els gots que
utilitzem perquè la gent pugui
acabar la seva consumició al
carrer estan fets de blat de moro”.
"Cada cop tenim més oferta de

vins i altres productes ecològics",
expliquen.
Sobre el comerç masnoví
han dit que...
Són molt positius esdeveniments
com el Masnoberfest, organitzat
per primer cop el mes d’octubre
passat. “Si l’Ajuntament s’hi
involucrés més, se’n podria treure
encara més profit”, demanen.
Creuen que va assistir-hi molta
gent i que el públic va gaudir-ne
molt. Proposen, però, el parc de
Vallmora com a nova ubicació “És
un lloc idoni, amb molt d’espai
lliure i on es podria fer aquesta
fira amb música sense causar
molèsties al veïnat”.
En qualsevol cas, defensen la
filosofia de “fer i deixar fer”: “No

ens podem queixar i no ens
preocupa la competència; al
contrari, creiem que com més
oferta hi hagi, més gent vindrà, de
manera que ens retroalimentem
els uns als altres.”

2 n premi. Escenes clàssiques
de Nadal a mode de retaule.

RAMON BOADELLA

VERITAS
L’equip del tercer finalista va
voler transmetre amb el seu
aparador que són “una botiga
ecològica d’alimentació”,
reciclant i reutilitzant material
per decorar-lo. “Tot ho vam fer
nosaltres reaprofitant material
de la botiga: el pessebre, el ren,
el ninot de neu...” Defineixen

3 r premi. Aparador decorat reutilitzant material. RAMON BOADELLA.

el seu establiment com una
botiga d’alimentació on tots
els productes són ecològics.
“La fruita, per exemple, és
completament natural, sense
cap mena d’encerat, tal com ve
de l’arbre; de manera que la gent
se la pot menjar immediatament
després de comprar-la.”

Sobre el comerç masnoví
han dit que...
Troben a faltar que se’ls comuniquin
de manera més directa els
esdeveniments que s’organitzen al
gran espai públic on s’ubiquen, la
plaça Nova de les Dones del Tèxtil,
ja que és un indret adequat per a
activitats com fires i festes populars.

La campanya “Queda’t al Masnou” atorga vals de 300 euros a deu
clients del comerç local

E

n el moment de tancar
aquesta edició d’El
Masnou Viu, l’Ajuntament
ja havia realitzat el sorteig per
atorgar vals de 300 euros a deu
persones que havien efectuat
compres en comerços locals
entre el 30 de novembre i el 31
de desembre del 2019. Aquests
vals només es poden utilitzar
en negocis masnovins. L’acte
de lliurament dels vals s’havia
programat just després del

de proximitat. Durant el període
esmentat, qui havia comprat en
botigues masnovines podia omplir
una butlleta per participar en el
sorteig. Tothom qui ho va fer va
rebre, a més una bossa reutilitzable

(fins que es van exhaurir les 3.000
unitats disponibles).

tancament de la revista, el 16 de
gener. Els premis s’atorguen dins la
campanya “Queda’t al Masnou”, que
té l’objectiu de potenciar el comerç
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TURISME

El 2020 arriba amb novetats en les activitats
per descobrir el Masnou
Un ‘escape room’ sobre les mines d’aigua i un itinerari sobre les dones del tèxtil
s’incorporen al programa anual de turisme i patrimoni

E

l Masnou incorpora enguany
dues noves activitats a la
programació anual “Descobreix
el Masnou”. A través d’itineraris,
visites guiades i altres iniciatives, el
cicle dona a conèixer l’excepcional
catàleg d’edificis i llocs emblemàtics
del municipi, a més de la seva
història, gastronomia i altres atractius.
Enguany s’estrena com a activitat
estable l’escape room “El misteri de les
mines d’aigua”, que es programa un
cop al mes. L’altra novetat és l’itinerari
“Les dones del tèxtil al Masnou”,
que donarà a conèixer, a l’abril i
al desembre, la història d’esforç i
superació de tantes i tantes dones
que van treballar a la indústria tèxtil
masnovina.
> LES ACTIVITATS
‘ESCAPE ROOM’ “EL MISTERI DE
LES MINES D’AIGUA”
Per a joves i adults. A partir d’una
misteriosa carta escrita per un
home, els i les visitants hauran
d’esbrinar què li va passar al seu
autor. Disposaran d’una maleta amb
pistes i hauran de trobar respostes a
la plaça d’Ocata i la mina d’aigua que
es troba en aquest indret.
ITINERARI “LES DONES DEL
TÈXTIL AL MASNOU”
Recorregut per conèixer edificis
i indrets del Masnou on hi havia
fàbriques tèxtils, començant a
Ca n’Humet i acabant a Can Xala.
S’explicaran, a més, testimonis
de dones que havien treballat
en aquest sector, especialment
durant els durs anys de postguerra,
i com van permetre el progrés de
les seves famílies i de tot el poble
gràcies al seu esforç i dedicació.
ITINERARI “EL MASNOU, TERRA
DE MAR”
Una passejada pels carrers,
edificis i racons més sorprenents
de la vila del Masnou. La

passejada comença a la plaça de
l’Església i finalitza al parc del Llac
o Cal Ros de les Cabres, alternant
cada mes.
ITINERARI “EL MODERNISTA
DESCONEGUT: L’ARQUITECTE
BONAVENTURA BASSEGODA I
AMIGÓ”
Descobrireu alguns dels edificis
més emblemàtics que va projectar
un dels arquitectes més importants
del Modernisme al Masnou i a
Catalunya, com el Casino o l’Escola
Ocata, així com d’altres que no són
no tan coneguts, com casa seva i
habitatges privats.
EL MASNOU SOTA LES BOMBES
Un itinerari cultural pels escenaris
dels bombardejos i la Guerra Civil
al Masnou. Coneixereu els llocs
on van caure les bombes, qui les
llançava i les estratègies que van fer
servir les autoritats i la població civil
per a la defensa passiva i activa.
VISITA GUIADA A LA CASA
BENÈFICA
Un dels edificis modernistes més
singulars del municipi del Masnou.
Dissenyat per l’arquitecte Gaietà
Buïgas i Monravà l’any 1902 i
promogut per l’alcalde Pau Estapé
i Maristany, la creació d’aquest asil
benèfic va suposar la concessió
a la vila del Masnou del títol de
Benèfica per part del rei Alfons XIII.
VISITA GUIADA A L’ESGLÉSIA
DE SANT PERE
Coneixereu la història d’aquest
edifici tan emblemàtic des de
dins i comprovareu les vistes
fantàstiques que hi ha des del
campanar.
CEMENTIRI DEL MASNOU, UN
MUSEU A L’AIRE LLIURE
Per veure el Cementiri Municipal
del Masnou des d’un altre punt

Visita guiada a la Mina d'Aigua.

RAMON BOADELLA.

de vista: un conjunt de gran
mèrit artístic promogut per una
burgesia enriquida que va voler
comptar amb els artistes més ben
considerats del moment.
SUBHASTA CANTADA DE PEIX
Els pescadors de la Confraria Verge
del Carme de Montgat, el Masnou
i Premià de Mar venen diàriament
el peix que pesquen cada matí a
la llotja de Montgat, fent servir un
dels sistemes de comercialització
del peix més antics, la subhasta
cantada de peix. Cada any es
traslladen al Masnou per la Festa
Major, perquè pugueu comprar
el millor peix de les nostres costes
més a prop de casa.
“TASTA EL MASNOU”,
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES
LOCALS
Per degustar productes elaborats
al Masnou, maridats amb vi
de la DO Alella. Un sommelier
expert conduirà l’activitat
perquè pugueu gaudir d’aquesta
experiència.
VISITA A LA MINA D’AIGUA
Us convidem a submergirvos sota terra per descobrir
un tram de les mines d’aigua
Cresta i Malet, que formen part

d’un laberint de galeries de 27
quilòmetres. L’activitat inclou la
visita al Centre d’Interpretació, en
el qual s’ha volgut recrear l’eixida
o pati d’una casa benestant del
municipi amb el típic safareig.
També s’hi pot veure una
col·lecció d’objectes vinculats a
la construcció d’aquesta xarxa i
l’audiovisual Les mines del Masnou,
un patrimoni de tots i de totes. El
tram de mines al qual s’accedeix
durant la visita, uns 40 metres,
recorre una galeria subterrània,
així com un refugi antiaeri.
EL GRAN JOC “EL
MASNOU,TERRA DE MAR”
Un repte amb pistes escampades
per tota la població, enigmes i
proves esbojarrades que haureu
de fer amb un telèfon i un compte
d’Instagram.
VISITA GUIADA A CAN
TEIXIDOR
Us convidem a conèixer un
dels edificis més destacats i
desconeguts del Masnou, Can
Teixidor. Situat en una posició
preeminent, la seva arquitectura
s’assimila a la d’un mas fortificat,
amb dependències pròpies d’una
explotació agrícola i residencial.
INFORMACIÓ, RESERVES I
INSCRIPCIONS
Per a més informació, es pot
contactar amb l’Oficina de
Turisme, ubicada a la Casa de
Cultura (telèfon: 93 557 18
34) o al Museu Municipal de
Nàutica (93 557 18 30).
Per participar en les activitats,
cal inscriure-s’hi prèviament.
Les places són limitades. Es
pot fer en línia, a través del
formulari disponible a
www.elmasnou.cat/descobreixel-masnou.
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ESPORTS

Més de 1.600 persones participen
en la 40a Cursa Sant Silvestre

La Sansi masnovina és la més antiga de Catalunya, tota una tradició

E

l 26 de desembre, dia de
Sant Esteve, més de 1.600
persones van participar
en la 40a Cursa Sant Silvestre
del Masnou, La Sansi. Es tracta
d’esportistes que s’hi havien
inscrit en diverses categories,
des d’infantils fins als grans, per
passar una bona estona en plenes
festes nadalenques.
Les curses es van fer al port i
al passeig Marítim. La jornada
va arrencar amb les carreres
de menors, amb més de 200
infants inscrits. Van ser l’aperitiu
de les dues proves adultes, que
van tenir un gran nivell, amb
la participació d’atletes de set
països diferents que van lluitar
per pujar al pòdium. Segons
l’organització, ha estat la cursa de
5 quilòmetres amb més nivell de

les disputades a Espanya durant
el 2019.
El més ràpid en la categoria
masculina va ser el letó Dmitrijs
Serjogins, que havia participat al
mundial de Doha 2019, i va acabar
els 5 quilòmetres de la cursa
masnovina en 14’ 23”. A 14 segons
del triomf es va quedar el marroquí
Abderrahim Ougra, amb 14’ 37”.
El tercer va ser el també marroquí
Samir Ait, amb 14’ 39”.
La cursa femenina es va disputar
separada de la dels homes, per
potenciar-hi la participació
i tenint en compte la manca
d’espai. La victòria va ser per a
la letona Katija Valtere, que va
completar el recorregut en 18’
01’’. La van seguir Laura Bel (18’
09’’) i Anna Flaquer (18’ 28’’).

Cursa Masculina de 'La Sansi' 2019. CEDIDA

ARRAN DE MAR

El traçat per a homes i dones,
que discorria pel port i el
passeig Marítim, tenia una
longitud de 5 quilòmetres

Es poden consultar les
classificacions completes a
www.santsilvestredelmasnou.com.

Badalona Dracs guanya la Copa d’Espanya
de futbol americà al Masnou
L’equip català s’imposa als madrilenys Black Demons al partit disputat al camp
del Club Atlètic Masnou

L

’equip Badalona Dracs va
proclamar-se campió de la
Copa d’Espanya de Futbol
Americà el 15 de desembre, al
Masnou, en derrotar a LG OLED Las
Rozas Black Demons per 15 a 3.
Amb aquest triomf refermen el
seu domini en el futbol americà en
l'àmbit estatal, ja que també són
els actuals campions de la Sèrie A.
La final de la Copa d’Espanya es
va disputar al Camp Municipal
d’Esports d’Ocata, seu del Club
Atlètic Masnou. Va ser una
gran festa per als aficionats i les

aficionades d’aquest esport, que
van omplir la graderia. A més, van
gaudir d’espectacles i d'una zona
d'oci.
La solidaritat també va tenirhi un paper destacat. S’hi van
recaptar més de 1.500 euros
per a La Marató de TV3, que
enguany estava dedicada a les
persones que pateixen malalties
minoritàries. De fet, el xut d’honor
va ser a càrrec de Tony Molinos,
exjugador de futbol americà i
impulsor de Proyecto Pol, una
associació que lluita contra la
hiperglicinèmia no cetòsica, la

Els campions celebren el títol al camp de l'Atlètic Masnou. CEDIDA

malaltia minoritària que pateix el
seu fill, Pol Molinos.
Quant al partit, l’equip català
es va imposar clarament en el
resultat final malgrat que els
madrilenys havien plantat cara
durant tot l’enfrontament.

Ja al final, l'alcalde del Masnou,
Jaume Oliveras, el president de
Federació Espanyola de Futbol
Americà, Enrique García de
Castro, i el regidor d’Esports
masnoví, Ricard Plana, van ser les
personalitats encarregades de
lliurar els trofeus.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

continuà deu anys més. Després
hi hagué una administració de
finques i, posteriorment, l’òptica
que hi ha actualment.
Autor: Fotos Quirse.
Procedència: Arxiu Municipal del
Masnou, fons municipal, fotografia
núm. 8141.

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

@MARCSOLA

TERESA TORRES I CANALS

Terrassa del bar la Cala, l’estiu de
1961. Situat al carrer de Barcelona,
entre la plaça de la Llibertat i el
carrer de Roger de Flor. El regentà
Jaume Vila Castells, que era
llogater de Joan Pagès Oliver i
Maria Xutclà Busquets, que també
tenien la botiga de Can Xutclà, a
la plaça de la Llibertat. Funcionà
des dels anys quaranta. Abans
havia estat la Posada del Centro,
coneguda com a Can Rutllat. L’any
1977 es tirà a terra i s’hi construí
l’edifici actual. A partir del 1978
s’anomenà Granja Bar El Masnou i
fou regentat per Joan Pagès Xutclà
i Montserrat Ferrer Vilaginés. L’any
1989 es traspassà el bar, que

Pregunta freqüent
Com és que encara hi ha carrers sense asfaltar a la zona
de Can Montals?
Quan, molts anys enrere, es va tirar endavant Can Montals,
els promotors no van preveure la urbanització dels carrers.
En aquesta situació, la llei fa responsables els actuals
propietaris i propietàries de fer-se càrrec de la construcció
de vials. El problema fins ara havia estat que l’import de les
actuacions que s’han de realitzar resultava molt elevat.
Finalment, però, s’ha pogut arribar a un acord amb els
propietaris i propietàries per fer la urbanització, de tal
manera que els costos resulten més assumibles. Aquest
acord preveia unes modificacions del Pla general, que ja han
estat aprovades i que divideix Can Montals en dues parts.
En aquest moment s’està redactant el projecte del sector
sud, necessari per executar les obres d’asfaltatge, i després
es farà el mateix amb el sector nord.

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (17 -12-2019)
La setmana passada es van dur a terme diverses actuacions
de millora en algunes de les parades d’autobús d’#elMasnou,
com la instal·lació d’aquesta nova marquesina a la parada
núm. 4 (c. d’Itàlia).
A més, a principis de 2020 es renovarà la informació que hi
ha a totes les parades.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat ( 5-1-2020)
Melcior, Gaspar i Baltasar reben les últimes cartes d’infants,
a la plaça dels Països Catalans, punt final de la cavalcada
d’#ElMasnou.
A dormir i no us lleveu encara que els sentiu arribar perquè
us puguin deixar un munt de regals!
Molt bona diada de Reis a tothom!

@TROIGEM

@IBAIACEVEDO

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat ( 5/1/2020)
Melcior, Gaspar i Baltasar ja han recollit la clau màgica per
poder lliurar regals a totes les cases d’#ElMasnou!
Comença la cavalcada!

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.elmasnou.cat
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (27-12-2019)
El #Nadalem ja és a punt!!!
#Infants i famílies d’#elMasnou: us esperen 4 dies de gresca i
diversió.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (17-12-2019)
En marxa la campanya de revisió visual per a l’alumnat dels
centres educatius d’#elMasnou.
Aquest servei s’està oferint a tots els i les alumnes de 2n de
primària del municipi.
És gratuït, ja que el seu cost és assumit íntegrament per
l’Ajuntament.

PUNT DE TROBADA

Conversa i intercanvi per aprendre llengües

‘Aprenem’ organitza tallers oberts a tothom, gratuïts i adaptats a diversos nivells
Aprenem és un programa
d’aprenentatge de llengües que
permet aprendre la llengua que
volem a canvi d’ensenyar la que
sabem. Fan, doncs, intercanvi
lingüístic. Per exemple, qui aprèn
català ensenya anglès, qui aprèn
anglès ensenya francès...
L’origen dels tallers Aprenem
ve d’una iniciativa per afavorir
l’ús social del català alhora que
s’aprenen altres llengües. A més
a més, els tallers Aprenem, tot
aprenent i ensenyant, reforcen la
cohesió social i la integració.
> Tallers al Masnou
Al Masnou, els tallers d’Aprenem
ofereixen conversa en anglès,
en tres nivells; en francès, en dos
nivells; i en italià, alemany, català
i castellà, en tres nivells. També
podríeu aprendre-hi rus i àrab.
Els tallers de cada llengua tenen
una durada d’una hora i es fan els
dimecres, de les 17 a les 20 h,
a l’Escola Ferrer i Guàrdia, al
carrer de Joan Llampallas, 51.
“L’escola ens acull de forma
molt agradable”, diuen des del
col·lectiu.
Actualment, al Masnou, hi
participen unes quaranta
persones. Les inscripcions són
obertes tot l’any. Van per rigorós
ordre de preinscripció i en funció
de les places disponibles. Si no
hi ha plaça, s’apunta la persona
interessada a la llista d’espera.
“Els límits d’Aprenem –afirmen—
són la disponibilitat d’espai, i la
condició de donar i rebre”.
> Mètode
Els tallers Aprenem fan que sigui
fàcil aprendre llengües, amb una
metodologia innovadora, basada
en l’aprenentatge; llegint i parlant,
deixant de banda la gramàtica.
Fan possible que persones amb

Participants dels tallers del Masnou, en una trobada prèvia a les festes de Nadal. CEDIDA
llengües i cultures diverses
aprenguin juntes i descobreixin
tot allò que tenen en comú.
Els tallers Aprenem són oberts a
tothom, gratuïts, sense proves de
nivell, adaptats als diversos nivells
de coneixement de la llengua.
Els espais on fan els tallers són
públics i cedits pels ajuntaments:
centres cívics, biblioteques,
col·legis…
A més, compten amb una bona
selecció de materials gratuïts per
a l’aprenentatge de llengües, que
estan disponibles al blog www.
aprenem.blog.cat. Organitzen

tallers a moltes poblacions de
Catalunya. Es poden trobar tots
els que estan en marxa al mateix
lloc web.
Des d’Aprenem concreten que
el col·lectiu no té “cap filiació
política ni religiosa”. “Esperem
continuar oferint aquests tallers,
que contribueixin a conèixer-nos
tots una mica més”, desitgen des
del col·lectiu.

> Com apuntar-s’hi?
Les persones interessades s’hi
poden preinscriure escrivint un
correu electrònic a Aprenem.
el.masnou@gmail.com indicant-hi:
• Nom complet.
• Adreça electrònica o telèfon.
• Llengua que es vol aprendre
i nivell (inicial, elemental,
intermedi o avançat).
• Llengües que es poden ensenyar:
llengua materna i altres llengües
que domineu i el nivell que podeu
ensenyar (inicial, elemental,
intermedi o avançat).

RECURSOS

El col·lectiu penja materials
didàctics gratuïts, útils per a
l'aprenentatge de llengües, al
blog www.aprenem.blog.cat

Taller del col·lectiu 'Aprenem' en una altra població. CEDIDA
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 DOMÈNEC CANO SENTIES

Artur Busquets Alonso
Actor
L’Artur Busquets és ja una cara coneguda
per al públic, i tot apunta que cada cop
ho serà més. Va fer el salt l’any 2009,
amb només 17 anys, donant vida a un
personatge de Tres dies amb la família,
una pel·lícula que va ser un èxit rotund i
que va aconseguir premis en festivals de
primer nivell.
Des d’aquella catapulta amb què va saltar
al cinema en majúscules, l’Artur està
atrapat en una espiral virtuosa. I tot va
començar quan, de ben petit, un amic del
seu pare va suggerir que apuntés els seus
fills, l’Artur i la seva germana Agnès, a
l’agència de publicitat on treballava, per
fer anuncis.
Costa resumir tot el que ha fet i encara més
tots els projectes en què està immers o
que està preparant. Ben mirat, no resulta
estrany, tenint en compte l’energia que
desprèn en parlar: desborda simpatia i
empatia i regala humor, però demostra
alhora un gran sentit crític. Això sí, sense
deixar de fer broma, té un clam: “Que la
gent vagi més al teatre, collons!”

“S’han d’agafar les oportunitats que et dona la vida;
amb el talent, les ganes i treballar molt no n’hi ha prou”
Com vas començar a fer
d’actor?
De petit feia publicitat, com la
meva germana. Estàvem apuntats
en una agència i fèiem anuncis,
de tant en tant. I, de cop, em
van trucar per participar en el
càsting d’una pel·lícula, Tres dies
amb la família. I em van agafar.
Jo em pensava que faria d’arbre
número 4, però vaig fer un paper
secundari que tenia força pes. La
pel·lícula ho va petar, va guanyar
premis als Goya, als Gaudí, al
Festival de Málaga... Gràcies a això
em van anar trucant de més llocs.
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Així que es pot dir que t’hi vas
trobar.
Donc sí. És una història una mica
friqui. Al principi, m’agradava,
però tampoc no era la meva
vocació, fins que el 2012 vaig
fer una pel·lícula que es deia
Losers, un projecte molt petit i
molt punky, en què vaig conèixer
persones que avui dia es troben
entre els meus millors amics.
Allà és on em vaig enamorar
de tot això. És quan em vaig
dedicar completament a intentar
treballar d’això. Vaig començar
a formar-me, a Laura Jou-Estudi

per a l’actor, a més d’algun curs
esporàdic. Però no he fet el grau de
quatre anys d’interpretació. Tot ha
estat molt heavy. Vaig començar
amb un cop de sort que molta gent
espera i al penques del Busquets,
de cop, li surt de la patilla [riu].
Bé deus tenir talent... El cop de
sort funciona només per a la
primera vegada, no?
Sí. I també s’han d’agafar les
oportunitats que et dona la vida. I
en aquesta feina van i venen, però
a vegades és difícil que arribin.
Amb el talent, les ganes i treballar

molt no n’hi ha prou. Això és el
més fotut de la professió, crec.
És a dir, jo he tingut sort, però,
evidentment, m’ho he currat,
soc molt treballador. Intento ser
professional i estar al dia. Però
tinc molts amics que tenen molt
de talent, moltes ganes de currar,
són treballadors i generen ells
la feina. No crec que la via sigui
estar esperant a casa perquè et
truquin de no sé quin càsting...
Malgrat tot, la nostra feina depèn
absolutament de tercers i això és
fotut. S’ha de lluitar i estar al peu
del canó.

ENTREVISTA
Esteu obligats a tenir un pla B,
treballar d’una altra cosa, per si
deixa d’haver-hi projectes o no
donen prou per viure?
És com un peix que es mossega
la cua. Tinc un col·lega que diu
que si tens un pla B fort, no et
dedicaràs a la interpretació, si
aquesta segona opció és una feina
convencional. Si, en canvi, és la
fotografia o el disseny gràfic, estàs
en la mateixa situació, perquè
les feines creatives o liberals són
molt semblants a la interpretació
en aquest aspecte. Si l’alternativa
és una feina que requereix estar
en una oficina o complir uns
horaris, no estaràs disponible per
al projecte que pugui sortir. S’ha
d’anar trampejant, perquè bé que
s’ha de pagar el lloguer i menjar.
Aquesta feina t’ha d’agradar i has
d’estar preparat per afrontar les
situacions que puguin venir i saber
improvisar.
En quins projectes estàs
treballant ara?
Continuo a la sèrie del migdia de
TV3 Com si fos ahir, malgrat que ara
fa setmanes que no rodo, però hi
tornaré d’aquí a un parell de mesos.
Ara me’n vaig a fer una obra de
teatre, al Teatro Lara de Madrid,
amb els meus col·legues. Es diu La
gran ofensa. Ja s’havia representat
al Teatro del Barrio, també a
Madrid, tot i que aleshores jo havia
de fer una altra obra a la Villarroel
i em va substituir un col·lega, Jon
Arias. Va anar molt bé. Van anar-hi
programadors i ens van fitxar per al
Teatro Lara. De moment, hi serem
els dimecres i els dijous de gener i
febrer. Si va bé, farem la temporada.
Ja ho veurem.
De què va?
És una obra que parla dels límits de
l’humor, que és un tema que ara
està molt sobre la taula. De què es
pot fer broma, de què no... Què és
políticament correcte o incorrecte...
I el que genera tot això.
I, doncs, té límits l’humor?
Jo crec que no, però parlo des
d’una posició privilegiada, perquè

soc un home, blanc, heterosexual...
No pateixo cap tipus d’opressió ni
discriminació. Llavors és molt fàcil
que una persona com jo digui que
l’humor no té límits. Entenc, doncs,
que hi hagi col·lectius desafavorits o
discriminats que es queixin quan es
fan bromes que no toquen. El que
no em sembla bé és la hipocresia;
quan algú es queixa molt quan
rep una broma que no li agrada,
però potser riu quan qui rep són
persones d’un altre col·lectiu. És a
dir, quan no vull una cosa per a mi,
tampoc l’he de voler per als altres.
L’obra va d’això. És molt divertida
i es fan acudits políticament molt
incorrectes, crea debat, i de forma
seriosa. I està molt bé. És una
coproducció amb el Terrat.
On més et veurem properament?
D’aquí a poc temps s’estrenarà una
sèrie que vam rodar a l’estiu que
es diu Drama. També és del Terrat
i s’emetrà per Playz, la plataforma
digital per a joves d’RTVE. Hi sortim
tres personatges protagonistes.
El principal l’interpreta Elisabet
Casanovas. Fa d’una noia que
porta una vida despreocupada,
que surt de festa, etcètera. De
sobte, es queda embarassada i
no sap de qui és el fill. Explica la
recerca del pare, la decisió que ha
de prendre envers el fill... Tot, en
clau de comèdia, però alhora parla
de temes molt interessants. Els
altres protagonistes som la Júlia
Bonjoch i jo, els seus companys de
pis. És superguai aquesta sèrie.
Compaginar diversos projectes
alhora ha de ser difícil.
Es pot fer, si tot surt com ha de
sortir. A partir del març, mitja
setmana estaré rodant Com si fos
ahir, a Barcelona i, l’altra mitja,
fent l’obra a Madrid. Serà una
bogeria, però són dues ciutats
que em flipen, per tant, endavant!
A més d’actor, també has fet de
guionista en la pel·lícula El sitio
de Otto, oi?
És un projecte preciós, molt
especial. Quan estudiava teatre
vam fer un grupet, de quatre,

i ens vam fer molt amics; ens
estimem moltíssim. Un d’ells és
l’Oriol Puig, que havia estudiat
guió a l’ESCAC. Feia temps que
volia rodar alguna cosa amb
nosaltres i amb Agnès Piqué, com
a directora de fotografia. Ens va
portar un inici de guió, amb tres
personatges protagonistes, per a
l’Iñaki Mur, la Joana Vilapuig i jo.
Ens va emocionar molt la idea i ens
vam posar a escriure. Vam fer un
crowdfunding a través de Verkami.
Vam aconseguir diners, tot i que
també vam posar-ne, i ho vam
rodar, amb un equip superguai,
tots professionals, però molt joves.
Sense cobrar, però ens ho vam
passar teta i la història és molt guai.
Quan la podrem veure?
La van seleccionar per al Festival
du Cinema Espagnol de ToulouseCinespaña 2019, i ara anirem a un
altre festival, a Manchester, però
no estrenarem fins a la primavera,
al Barcelona Film Festival, a l’abril.
En funció de com vagi l’estrena,
veurem si anirà a les sales, si
tindrem una distribuïdora, etcètera.
Hi estem treballant. Són projectes
petits, que costen, però que tenen
tot l’amor que s’hi pot posar.
Hi has fet una mica de tot, oi?
D’actor, guionista, producció...
El productor executiu era en Xavi
Toll. Però sí, ho vam engegar entre
sis persones. Durant el rodatge,
l’Iñaki, que era el protagonista
absolut, només podia interpretar.
L’Oriol, el director, només dirigir.
Però la Joana, per exemple, a
més d’interpretar va fer l’script.
Jo, a més del meu personatge,
m’encarregava del servei d’àpats
per a tothom. Cuinava tot el dia per
a vint-i-cinc persones... Tots fèiem
de tot! Això sí, jo cuinant soc feliç,
és un dels meus hobbies. Gràcies a
la meva família, que són tots molt
bons cuiners.
I no t’enyores del Masnou?
El Masnou és on he nascut. I
ben orgullós! El Maresme lliure i
tropical! [riu]. Però per qüestions
pràctiques, en treballar i moure’m

sobretot a Barcelona, m’hi vaig
instal·lar, però vinc molt sovint
al Masnou. Hi tinc grans amics, la
família... El Masnou és l’hòstia.
I té una ràtio d’actors, actrius i
artistes, en general, molt alta.
Per què?
Sí, hi ha molts artistes al Masnou.
No t’ho sabria dir, però potser pel
bon rotllo, la platja i el reggae... [riu]
Faig broma! Potser pel fet d’estar
tan a prop de Barcelona, però a la
vegada tenir un altre aire. Potser
això dona un respir per poder crear,
però a la vegada et permet estar
connectat amb la ciutat i amb el
que passa al món. Som un poble
que tenim la nostra identitat, però
a la vegada no estem apartats de
res. Però sí, tinc molts col·legues al
Masnou que són actors. I cada cop
som més! [riu]
Es podrien fer més coses per
potenciar encara més l’art i la
cultura al Masnou?
Ara mateix estic una mica
desconnectat sobre com
funciona l’Administració, pel
que fa a la Regidoria de Cultura i
Ca n’Humet. Reconec que no sé
com funciona actualment. Sí que
vaig ser membre actiu de la xarxa
d’entitats quan era més jovenet,
amb Anacrusa, l’associació de
músics. I hi havia coses que eren
l’hòstia. Amb la crisi va baixar
tot una mica, va haver-hi canvis
de model... Crec que a vegades,
a les entitats, ja siguin culturals,
juvenils o de tot tipus, els costa
molt esforç, i fins i tot diners,
muntar coses. Si hi ha gent que
s’ho està currant gratis, oferint al
poble un servei cultural, social o de
qualsevol índole, s’ha de potenciar
i se l’ha d’ajudar. Recordo que
amb Anacrusa, quan muntàvem
alguna cosa a Ca n’Humet, havíem
de pagar hores del tècnic, de
sala... Això no pot ser. Ara bé, he
de matisar que parlo del que jo
conec, que és poc. Segurament
estic oblidant o no sé coses que sí
que fa l’Ajuntament. En qualsevol
cas, s’ha de donar més força a les
entitats.
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ENTREVISTA
TRIBUNA POLÍTICA
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.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup
Municipal d'ERC-AM
GOVERNEM!
Un cop passades les festes nadalenques,
l’Equip de Govern d’ERC-AM arrenquem
el 2020 amb molta empenta.
En breu posarem en marxa el procés
d’elaboració dels primers pressupostos
participatius del Masnou i ben aviat
aprovarem el Pla d’actuació municipal,
que ens marcarà el rumb a seguir durant
els propers anys. I és que som un govern
que, ves per on, governa. I ho fem
escoltant la gent. És gràcies a la confiança
de masnovins i masnovines que el nostre

Isa Redaño
Regidora del Grup
Municipal de FEM
MASNOU
Les persones per sobre dels interessos
de partit
Com us hem anat explicant en aquest
mateix espai, des de Fem Masnou
intentem que allò que fem al Ple
municipal sigui útil per a la ciutadania.
Davant de les mocions i declaracions
institucionals grandiloqüents però
sense concreció, apostem per presentar
mocions amb propostes concretes que
repercuteixin en el dia a dia del poble.

grup municipal disposa d’una majoria
de nou regidors que —a manca d’altra
alternativa— ens atorguen la legitimitat
per posar-nos al capdavant del Masnou
i governar-lo d’acord amb el nostre
programa polític, que és el que més
s’aproxima a la pluralitat dels interessos
del municipi. És clar que la composició
del Ple municipal reflecteix encara més
aquesta pluralitat i que treballem per
a la recerca constant d’acords amb
altres formacions polítiques, entitats
i veïnat, per tal de fer-los més sòlids. I
dins d’aquesta normalitat democràtica,
mentre uns governem, d’altres s’hi
oposen.
Les mocions de control són una de les
eines que té l’oposició per fiscalitzar
l’acció del Govern. Si s’aproven, es
converteixen en compromisos de
caràcter polític per al Govern, que

és qui decidirà com es porten a la
pràctica. Els terminis d’execució de les
actuacions, els diners públics que es
requereixen, els professionals que hi
participen, les empreses que es puguin
contractar per executar-les... no són
qüestions únicament subjectes a la
voluntat política, sinó que hi intervenen
elements tècnics, criteris de contractació
pública, etc. Sobre el paper queda molt
bé instar el Govern a executar accions
inassumibles i després se’ns pot acusar
més fàcilment d’incomplir-les. Però el
nostre vot favorable significaria assumir
compromisos mancats de rigor, com
són mancades de rigor afirmacions
fetes amb total impunitat per part de
l’oposició, com que hi hagi nou persones
sense llar dormint al carrer al Masnou.
No es governa des de l’oposició i a
cop de mocions. Quin sentit té crear, a

instàncies de l’oposició, una Taula per
a la Convivència si ja existeix una taula
amb idèntiques funcions? O és que
és només per apartar-ne el Govern?
És clar que volem el programa per a
la prevenció i atenció de l’abús sexual
infantil que proposa l’oposició, per això
ja estem treballant-hi; però no és el
Ple qui decideix com es fa aquest pla i
quina empresa s’ha de contractar! Estem
d’acord a impulsar mesures a favor de
les persones sense llar, però abans cal
valorar com i quins recursos (humans i
econòmics) cal destinar-hi, oi?
No volem meres declaracions
d’intencions. Aquest 2020, des d’ERC-AM
continuarem governant per a tota la
ciutadania i per fer del Masnou un poble
millor, amb la col·laboració de tothom qui
s’hi vulgui implicar. Amb rigor, respecte i
responsabilitat.

Així, el passat desembre vam presentarne tres:

una moció per elaborar un protocol per
tractar i mirar d’erradicar les situacions
d’abús sexual infantil. Val a dir que
aquest important acord de tots els grups
municipals, del qual es va autoexcloure
ERC, va quedar tacat per una actitud
autoritària de l’alcalde, que va deixar
clar que no té intenció de complir tots
els punts aprovats per la majoria del Ple.
Sembla que a Esquerra Republicana del
Masnou li costa d’acceptar que governa
en minoria i que necessita mà esquerra i
capacitat de diàleg, dues habilitats que
l’alcalde no acaba de tenir dominades.

nostre poble. Aquestes persones fins
ara només han trobat una resposta en
l’àmbit municipal: anar a la ciutat de
Barcelona, on estan tots els recursos
col·lapsats. Per posar fi a aquesta desídia
del Govern municipal vam entrar una
moció d’urgència, un mètode habitual
que sense anar més lluny es va fer servir
fins a quatre vegades en el mateix Ple
del desembre. Doncs bé, per primera
vegada en aquesta legislatura el Ple va
rebutjar la urgència d’una proposta amb
els vots en contra d’Esquerra Republicana
i Ciutadans.

Les persones sense sostre no són una
urgència
Les persones que de forma voluntària
treballen per ajudar les persones sense
llar han arribat a comptabilitzar fins a
nou persones en aquesta situació al

Davant dels grups municipals que
posin els seus interessos particulars
per sobre de les persones, nosaltres
persistirem a situar la vida al centre de
la nostra acció política.

Taula de Convivència
La persistència a vegades té premi
i la proposta que no va prosperar al
novembre va fer-ho al desembre. Amb
l’oposició d’ERC, que sembla que té por
dels espais de participació ciutadana
que no controla, però amb el suport de
la majoria del Ple, el nostre poble tindrà
una taula de convivència per tractar
situacions d’incivisme o intolerància
per trobar-hi solucions de forma
comunitària.
Tolerància zero davant l’abús sexual
infantil
Recollint la feina feta per diverses
associacions i famílies del municipi, el Ple
va aprovar, de nou sense el suport d’ERC,

Ara que tenim Govern

Maria Llarás
Regidora del Grup
Municipal del
PSC-CP

Ara que tenim Govern, que
el seny ha tornat a imperar
en les nostres vides i que la
importància de la paraula torna
a tenir rellevància, podem
afirmar que comença una nova
etapa en què deixem la dreta
enrere i s’inicia un període de
consolidació de la democràcia
espanyola.
Per primera vegada en la nostra
història s’ha aconseguit formar
un govern estatal de coalició
d’esquerres que obre la porta de
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la igualtat, la justícia, el progrés,
la diversitat, la pluralitat i,
sobretot, el diàleg.
Sense el suport d’ERC, EAJ-PNV,
EH Bildu, Más País, BNG i un
vot en abstenció de CCA-PNCNC aquest Govern no seria
possible. Aquests partits han
estat capaços de veure que
aquesta era la millor alternativa
per a totes i tots i han volgut ser
partícips d’un fet històric que
marcarà un abans i un després.
És per això que avui podem
afirmar que hem fet un pas
endavant.

L’esquerra de tot el país s’alça,
uneix ponts i dona pas a una
nova etapa. La capacitat de
seure, de parlar, de dialogar, de
participar i de negociar no la té
tothom.
Vull agrair a tots els partits que
han estat capaços de fer-ho
possible i que han deixat enrere
un murmuri incessant de tota
la dreta espanyola i catalana i
s’han centrat en el que realment
s’havia de fer: donar suport a la
democràcia, el pluralisme i la
voluntat de la major part de tota
una nació.

Romà López
Portaveu del Grup
Municipal de
JxCAT-Units

#BonAny2020
D’entrada, el desig que tinguem un bon
any i, com sol ser habitual en aquestes
dates, sovint ens comprometem a assolir
algun repte. Desitgem que millori
la qualitat de vida de tothom i que
des del Govern municipal se cerquin
consensos al voltant de l’agenda social,

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

EN CIUDADANOS TENÍAMOS
RAZÓN
Mucho se ha escrito sobre el
descenso de Ciudadanos en las
últimas elecciones generales. Es una
evidencia que perdimos apoyo de
muchos españoles, fruto de nuestros
propios errores, pero también

Grup Municipal
de la CUP
El Masnou - Alternativa Municipalista

Pacte entre (noves) elits
El 7 de gener de 2020 s’ha consumat,
una vegada més, un pacte entre
elits que és la demostració del
camí de la renúncia d’una part de
l’independentisme institucional
català. Una aposta destinada al fracàs,
perquè l’Estat no ha cedit ni cedirà mai
per convicció i menys davant d’una
estratègia que l’apuntala i li dona
estabilitat.
Des de l’esquerra independentista
es fan propostes per assolir una

es promogui la participació ciutadana,
s’abandoni un tarannà despòtic amb
els qui pensen diferent, i es faci possible
una vila que arribi a totes les persones
que hi viuen i on tothom es pugui quedar
a viure.
Nosaltres farem autocrítica i assumirem
les responsabilitats que ens pertoquen
per poder desenvolupar, en la mesura
que sigui possible, les propostes del
nostre programa electoral, teixint
confiances i consensos amplis de poble
amb tots els partits polítics.
#BonGovern
Defensem els nostres ideals de fer
possible una vila lliure, justa socialment,
pròspera i benestant, on les persones es
troben al centre de totes les polítiques.
Però també hi hem d’afegir el marc ètic

víctimas de una orquestada campaña
de intoxicación de los medios
afines a los dos grandes partidos
tradicionales y, como no, de los
medios nacionalistas, temerosos de
un partido honesto y leal a nuestro
país, España, aquél que pretenden
destruir.
Pero poco se escribió —y hoy toman
cuerpo— sobre las advertencias que
Ciudadanos, y especialmente Albert
Rivera, avanzaron sobre lo que hoy
ya es una realidad: el pacto-abrazo
del PSOE de Pedro Sánchez y el PSC
de Iceta con aquellos que odian
España y su democracia, considerada

vida digna, l’amnistia de les preses
polítiques i exiliades i una taula de
mediació internacional. Es demana
la confrontació democràtica a tots
els nivells per forçar una mediació
vertadera amb l’Estat. Quan hem
posat contra les cordes l’Estat ha
estat quan el carrer s’ha encès i quan
hem desobeït massivament les seves
lleis injustes. Cal ser més persones
mobilitzades i conscienciades que la
desobediència civil i pacífica és l’únic
camí cap al canvi social efectiu. I no
ens hem de deixar desmobilitzar. Per
això cal enfortir, també, les xarxes
de solidaritat entre les que lluiten.
El nou pacte a l’Estat no canviarà
substancialment les condicions de
vida de les treballadores ni donarà el
poder de decisió al poble ni als barris.
No hi haurà una refundació de l’Estat,

que ho fa possible: la filosofia del bon
govern, des del qual es governa obeint
la voluntat ciutadana expressada a les
urnes i es compleixen els compromisos
polítics. I en què també es respecta
l’oposició a partir dels principis de la
cortesia, el respecte i la transparència.
Tot això, malauradament, es va veure
menystingut per l’alcalde al darrer
Ple, malgrat que ve de més lluny... No
serveix per a res tenir un Codi de bon govern
i transparència municipal, aprovat pel Ple
(27/04/17), si després no es compleix ni
tampoc se supervisa. En aquest codi es
diu: “tothom serà tractat amb atenció,
equitat i consideració, i amb tota la
dignitat que els correspongui”. També
s’especifica que hi haurà un seguiment
de l’aplicació a través d’una Comissió
Ètica que es reunirà amb caràcter
anual. Res de tot això no ha passat.

una de las más modernas y afianzadas
del mundo (no lo digo yo, lo dijo
hace un año el prestigioso rotativo
británico The Economist).
La hemeroteca más reciente está
llena de declaraciones de Sánchez
totalmente contrarias a lo que ha
hecho y Ciudadanos ha querido
poner de manifiesto, a través de
su nueva presidenta del grupo en
el Congreso, Inés Arrimadas, el
engaño del PSOE a sus votantes, la
traición a sus principios como partido
de estado y la poca vergüenza de
echar la culpa al resto de partidos
constitucionalistas de sus fechorías.

ni es reconeixerà el dret a decidir.
Volen que participem, i que votem
(sobretot que votem), però no volen
que decidim.
“Qui dia passa, any empeny”
Aquesta és la màxima de molts polítics
professionals. La gent del carrer sovint
no és conscient de fins a quin punt
es decideixen coses a la lleugera en
un despatx d’un ajuntament. I aquest
espai tan minso no és suficient per
explicar la magnitud de la tragèdia.
Les decisions s’han de prendre
com més avall millor. És el poble
directament qui ha de decidir com
ha de ser el seu barri o poble. I ha de
ser l’ajuntament qui porti a terme
la voluntat de la gent. Actualment
és a l’inrevés: el govern planifica i

Ens preguntem: Té aquest Govern la
credibilitat necessària? S’hi pot confiar?
Evidentment som a temps d’esmenar
el rumb i respectar la representació
de la sobirania popular que rau al Ple
Municipal.
#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través
dels nostres canals:
Whatsapp: 632 488 654
Facebook i Instagram:
juntsxcatmasnou,
Telegram t.me/unitspelmasnou
i el nostre canal de Youtube.
Adreça electrònica:
jxcatmasnou@elmasnou.cat.

Nos dirigimos a un futuro incierto,
con interrogantes difíciles de
responder hoy, porque tenemos un
presidente del gobierno que miente
cada día, que engañará a todos y que
difícilmente podrá sacar adelante la
investidura sin la ayuda de quienes
sí apostamos por España. Desde el
centro político apostaremos por
dar estabilidad evitando gobiernos
sostenidos por la extrema izquierda
y los nacionalistas, ése es nuestro
compromiso. Nosotros ya hemos
rectificado, ahora le toca el turno al
señor Sánchez, aunque, como bien
dijo Albert Rivera, no es de fiar.

proposa una inversió, i a continuació
prepara un procés participatiu per
explicar-ne les bondats i validar-la
“democràticament”. El Masnou és
un bon exemple d’aquesta pràctica
nefasta per a la transformació real i
efectiva. Per això cal que siguem més
persones actives i implicades en les
xarxes de contrapoder, ja sigui en
l’àmbit local o global.
Propòsit per a l’any nou: impliqueuvos en una assemblea d’una
xarxa d’habitatge, o d’un espai de
construcció de lluites feministes, o
d’una xarxa d’acollida, o d’un CDR,
o d’un espai antifeixista, o de lluita
ecologista, o d’un sindicat de classe, o
d’un casal popular... Enfortim aquells
espais que algun dia transformin
realment la realitat.
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AGENDA.
GENER

Del 17 gener al 17 febrer

19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Circ d’hivern: Joc, de LACAM

Divendres 17
10 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Can Babetes
Espai de trobada per a famílies amb
infants de 0 a 5 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Compartim
les joguines?
Activitat per a famílies amb infants
de 3 a 12 anys. Recomanen que
porteu joguines de joc simbòlic,
de construcció, jocs de taula sense
piles, disfresses... Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.
17.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller: Galetes casolanes
per als peluts
Fareu galetes per a gossos i gats.
Cal inscripció prèvia, al tel. 616 014
133 o a l’a/e sonimagi@hotmail.com.
Donatiu de 5 €.
Ho organitza: Fem Fira.
19 h i 20 h
Lloc: Ca n’Humet i Casa de Cultura
Cinema i art: Inauguració
de l’Any Pujadas
Presentació a Ca n’Humet (19 h)
de la foto vídeo novel·la Plaça
d’Ocata, una sèrie de curts que fa
un recorregut per la pintura de Pere
Pujadas. La projecció del capítol
pilot servirà com a inici de l’Any
Pujadas, efemèride que se celebra
aquest 2020. A continuació, a les 20 h,
a la Casa de Cultura, s’inaugurarà
l’exposició “Centenari del pintor
masnoví Pere Pujadas”.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dissabte 18
De 10 a 13.30 h
Lloc: Els Vienesos
Taller: Sexualitat conscient
Conduït per Xavier Caparrós. Cal dur
manta i màrfega. Més informació:
www.xaviercaparros.com.
Preu: 30 € (1 persona) / 45 €
(parella).
Ho organitza: Col·lectiu Escola
de Vida.
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Hora del conte: Jully Papallona
A càrrec de Laura Asensio. Jully
Papallona és un conte inspirador
que posa en relleu l’esperit
aventurer i determinat dels nens.
Per a famílies amb infants a partir
de 4 anys. Entrada lliure. Aforament
limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

30

El col·lectiu d’artistes de circ
(LACAM) presenta Joc, amb
sorprenents números de circ
contemporani.
Entrades: De 0 a 2 anys: gratuït / De
3 a 5 anys: 5 € / A partir de 12 anys: 7 €.
Ho organitza: LACAM.

Diumenge 19
11 h
Lloc: Escola Ocata (inici)
Itinerari: “El modernista
desconegut: Bassegoda i Amigó”
L’itinerari guiat en català
“El modernista desconegut:
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda
i Amigó”. Descobrireu alguns dels
edificis més emblemàtics que va
projectar, així com d’altres que no
són no tan coneguts. Informació i
reserves: a www.elmasnou.cat o a
l’Oficina de Turisme, tel. 93 557 18
34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.

Dimarts 21
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)
Conferència: “El naixement
de la Unió Europea”
A càrrec d’Andreu Mayayo Artal,
seguida d’un col·loqui. Acte per a
socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou.
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Punt de trobada
Activitat per a famílies amb infants
de 0 a 12 anys, amb diferents jocs i
materials. Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.

Dimecres 22
18 h
Lloc: Sala polivalent, Biblioteca Joan
Coromines
Curtmetratges:
BAFTA Shorts 2019
Projecció dels curtmetratges
premiats al BAFTA del 2019.
Entrada lliure.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

Dijous 23
10 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Can Babetes
Espai de trobada per a famílies amb
infants de 0 a 5 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.

Espai familiar: Jocs de taula
cooperatius
Activitat per a famílies amb infants
de 3 a 12 anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.

Dissabte 25
D’11.30 a 13.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de màscares de guix
Creació de màscares de guix per a
Carnestoltes. Cal inscripció prèvia
(tel.: 616 014 133 – a/e: sonimagi@
hotmail.com. Donatiu de 5 €.
Ho organitza: Fem Fira.
18 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta
45a Trobada Country
Trobada mensual.
Ho organitza: Country Ocata.

Diumenge 26
9.30 h
Lloc: Can Malet (1a planta)
Lliga Catalana d’Escacs
El Masnou – Hostalric / El Masnou
B – Espiga les Corts B.
Ho organitza: Federació Catalana
d’Escacs.
11 h
Lloc: Inici a la Casa de Cultura
Itinerari: “El Masnou sota
les bombes”
Itinerari guiat pels escenaris dels
bombardejos i la Guerra Civil.
Informació i reserves:
a www.elmasnou.cat o a l’Oficina
de Turisme, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.
11 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina
d’Aigua

Escape room: “El misteri
de les mines d’aigua”
Una intrigant carta i una vella
maleta trobades a les golfes de casa
de l’avi Joan són el punt de partida
d’aquest misteri. El joc d’aventura
té lloc a la pl. d’Ocata i dins de la
Mina d’Aigua. Informació i reserves:
a www.elmasnou.cat o a l’Oficina de
Turisme del Masnou, tel. 93 557 18
34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.

Dimecres 28
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Punt de trobada
Activitat per a famílies amb infants
de 0 a 12 anys, amb diferents jocs i
materials. Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.

Divendres 24

Dijous 30

17 h
Lloc: Ca n’Humet

De 9 a 20 h
Lloc: Mercat Municipal
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Dia de la Pau
Els alumnes de 4t de primària i
2n d’ESO dels centres educatius
participaran en el Dia de la Pau
presentant exposicions.
Ho organitza: Ajuntament i centres
educatius del Masnou.
10 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Can Babetes
Espai de trobada per a famílies amb
infants de 0 a 5 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.

Divendres 31
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar:
Juguem amb els contes?
El joc girarà a l’entorn del conte
proposat. Activitat per a famílies
amb infants de 3 a 12 anys.
Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.
De 17.30 a 19.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de postals d’amor
Cal inscripció prèvia (tel.: 616 014
133 – a/e: sonimagi@hotmail.com).
Donatiu: 5 €.
Ho organitza: Fem Fira.
19 h
Lloc: Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició
“Pau Costa. Ceràmica”
Peces de gres d’alta temperatura i
d’altres produïdes per a restauració.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

FEBRER
Dimarts 4
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)
Conferència: “Pompeu Fabra:
passió per la llengua”
A càrrec de Joan Tres Arnal, seguida
d’un col·loqui. Acte per a socis i no
socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou.
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar
Amb jocs i materials.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.

Dijous 6
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.

Divendres 7
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Crear i guixar,
un món de pissarres
Per a famílies amb infants de 3 a 12
anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius.
19 h
Lloc: Ajuntament del Masnou
Presentació del llibre: Desde mi
celda. Memorias, de Masoliver
Ródenas
Presentació del llibre de Juan
Antonio Masoliver Ródenas i acte
de signatura de la donació del
Fons Masoliver. Amb l’escriptor A.
G. Porta.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Diumenge 9
9.30 h
Lloc: Can Malet (1a planta)
Lliga Catalana d’Escacs
El Masnou – Gerunda B / El Masnou
B – Vilassar de Mar.
Ho organitza: Federació Catalana
d’Escacs.
11 h
Punt de trobada: confluència dels
carrers de Cusí i Furtunet i de Joan Miró
Recorregut literari Masoliver
“Els ulls de la memòria del Masnou”,
passejada a través de l’obra literària,
narrativa i poètica, de l’escriptor
masnoví Juan Antonio Masoliver
Ródenas. Més informació: tel. 93 557
18 51 – a/e: cultura@elmasnou.cat.
Inscripcions: http://elmasnou.cat/
formularis/inscripcionsrecorregut-literari-masoliver/
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.
11 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina
d’Aigua (pl. d’Ocata, 7)
Visita guiada a la Mina d’Aigua
(places exhaurides)
Centre d’Interpretació, on es
recrea l’eixida o pati d’una casa
amb safareig. També s’hi pot veure
una col·lecció d’objectes i un
audiovisual .
Places exhaurides. Informació:
Oficina de Turisme del Masnou, tel.
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.
D’11 a 15 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil
2n Ple de Peluts i Festa
dels Tres Tombs
Amb paradetes, tallers, desfilada de
gossos en adopció i benedicció de
mascotes.
Ho organitza: Fem Fira.

Dilluns 10
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

AGENDA.
Bibliolab: Descobrint inventores
A càrrec de la il·lustradora Sandra Uve.
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys amb un
acompanyant. Cal inscripció prèvia. Vols
descobrir algunes de les científiques i
inventores que van canviar el món?
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dimarts 11
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Trump i el balanç
de la seva presidència”
A càrrec de Núria Ribó Crusat, seguida d’un
col·loqui. Acte per a socis i no socis amb
invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou.
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar
Amb jocs i materials.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

Dimecres 13
10 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Can Babetes
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.

Divendres 14
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Jocs de taula cooperatius
Per a famílies amb infants de 3 a 12 anys.
Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius.
De 17.30 a 19.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de pastís d’amor
Cal inscripció prèvia: tel.: 616 014 133
a/e: sonimagi@hotmail.com. Donatiu: 5 €.
Ho organitza: Fem Fira.

Del 17 gener al 17 febrer

19 h
Lloc: Espai Casinet
Inauguració de l’exposició: “Santiago
Sierra. Presos polítics a l’Espanya
contemporània”
Es pot visitar fins al 8 de març.
Inauguració: 14 de febrer, a les 19 h.
La presència de presos polítics a les presons
constitueix la pedra de toc que desacredita
qualsevol govern que pretengui definir-se
com a democràtic.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 15
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del conte: El bruixot de l’ungla llarga
A càrrec de Kekeshuga. Per a famílies amb
infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Fem Fira.

Diumenge 16
11 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador
Gimcana: “El gran joc del Masnou, terra
de mar”
En aquesta cursa per equips, els participants
heu de superar una sèrie de proves
relacionades amb el patrimoni. Tindreu 60
minuts per descobrir on heu d’anar, fer la
missió que se us proposa i immortalitzar-la
amb una fotografia. Els menors d’edat han
d’anar acompanyats d’un adult. Informació
i reserves: www.elmasnou.cat, Oficina de
Turisme, tel.: 93 557 18 34,
a/e: turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica
del Masnou.
18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

La Ventafocs. Musical amb ritme dels
cinquanta
Adaptació musical i ambientada en temps
moderns del popular conte.
Entrades: 5 €.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Aules d’estudi
Durant el curs escolar, les tardes dels dimarts no festius, de 18 a 20 h, a Ca n’Humet.
Matrícula viva de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
Projecte i l’oferta educativa: www.emumm.cat. Places vacants: escola@emumm.cat. Matrícula: 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)
CFPAM: c. d’Itàlia, 50, 1a planta. Més informació, al tel. 93 557 18 82, de 15 a 21 h, a l’a/e cfam@elmasnou.
cat i a www.elmasnou.cat.
L’Espai, servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual. Acompanyament per a persones gais,
lesbianes, bisexuals, transsexuals, queers i intersexuals i per a les seves famílies. A la seu de l’entitat Som
Masnou, a l’av. de Joan XXIII, 13-17. Horari: dimarts i dijous, de 10.30 a 13 h.
Recollida d’arbres naturals de Nadal. Entre el 10 i el 31 de gener. Punts de recollida: plaça de Ramón
y Cajal, jardins dels Països Catalans, carrer de Joan Carles I (davant la Casa del Marquès) i plaça de
Marcel·lina de Monteys.
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. Diumenges, de 10 a 13.30 h. Dilluns, tancat.
Ubicacions de la deixalleria mòbil durant el gener
Del 14 al 19: Pau Casals. Del 28 al 31: Aparcament d’Amadeu I.
Ubicacions de la deixalleria mòbil durant el febrer
Dies 1 i 2: Aparcament d’Amadeu I. De l’11 al 16: Torrent de Can Gaio. Del 25 al 29: Pau Casals.
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.

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS
Són diverses les entitats del Masnou que organitzen una programació estable d’activitats al llarg del curs.
Les podreu trobar en detall a l’espai de l’agenda de www.elmasnou.cat

OAC
CAMPANYES EN MARXA A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
Sol·licitud d’ajuts per a l’IBI 2018 Del 20 de gener al 21 de febrer.
Sol·licitud d’ajuts per al lloguer. Del 20 de gener al 21 de febrer.
Sol·licitud de bonificació en la taxa d’escombraries 2020. Fins al 28 de febrer.
Renovació del DNI al Masnou durant el mes de gener
Cal demanar cità prèvia a partir del 16 de gener a l’OAC (c. Roger de Flor, 23), a partir de les 8.30 h.
Renovacions: el 23 de gener al Casal de Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 11) de 9 a 12.30 h.
Recollides: 29 de gener, a Can Malet. Cites limitades. Cal acreditar-se amb el DNI original.
Renovació del DNI al Masnou durant el mes de febrer. Cal demanar cita prèvia a partir de l’11 de
febrer a l’OAC (c. Roger de Flor, 23), a partir de les 8.30 h. Renovacions: 18 de febrer, a Els Vienesos (c. la
Segarra, 12) de 9 a 12.30 h. Recollides: 24 de febrer, a Els Vienesos.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

ALTRES INFORMACIONS
Exposició: “#CarrersdelMasnou2019”
Del 5 de desembre del 2019 al 19 de gener del 2020. A la Casa de Cultura.
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.
Mostra del 6è Concurs Fotogràfic Serralada de Marina
Del 23 de desembre del 2019 al 29 de febrer del 2020. A la Biblioteca Joan Coromines.
Exposició de Marc Anguera: “Del negre al píxel”. Del 10 de gener al 2 de febrer. A l’Espai Casinet.
Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20 h / Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h / Diumenges i
festius, d’11 a 14 h. Partint del surrealisme, però desmarcant-se dels estereotips d’aquest corrent, l’obra
de Marc Anguera es caracteritza per una influència clara del ciberpunk, inspirada pel còmic japonès.
Exposició: “Pau Costa. Ceràmica”. Del 31 de gener al 23 de febrer. A la Casa de Cultura.
Inauguració el 31 de gener, 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. El ceramista Pau Costa, establert al Masnou des de fa més
de dues dècades, mostra algunes de les línies de treball que ha explorat darrerament.
Exposició: “Santiago Sierra. Presos polítics a l’Espanya contemporània”
Del 14 de febrer al 8 de març. A l’Espai Casinet.
Inauguració el 14 de febrer, a les 19 h. Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20 h / Dissabtes, d’11 a 14 h i de
17 a 20 h / Diumenges i festius, d’11 a 14 h. El recurs universal a la institució penitenciària és en si mateix
un indicador del fracàs i la impotència de les societats per construir un àmbit de convivència saludable
que respecti la sobirania personal.
Aula nocturna d’estudi . Del 2 al 23 de gener. A la sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines.
Horari: de dilluns a dijous, de 20.30 a 1 h / Dissabtes, diumenges i festius: de 18 a 1 h.
Per a estudiants de 16 o més anys. El servei de wifi serà accessible amb el carnet de la biblioteca. No
funcionaran durant aquest horari els serveis de préstec, consulta de documents ni reserva d’ordinadors.

GENER
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
FÀBREGAS

2
OCATA

3
VIAMAR

4
DOMÍNGUEZ

5
DOMÍNGUEZ

6
DOMÍNGUEZ

7
VIAMAR

8
AYMAR

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
FÀBREGAS

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
OCATA

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
VIAMAR

20
OCATA

21
RIERA

22
FÀBREGAS

23
VIAMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
AYMAR

26
AYMAR

27
RIERA

28
FÀBREGAS

29
VIAMAR

30
DOMÍNGUEZ

31
AYMAR

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dissabte

Diumenge

1
OCATA

2
OCATA

FEBRER
Dijous

Divendres

3
FÀBREGAS

4
VIAMAR

5
DOMÍNGUEZ

6
AYMAR

7
OCATA

8
RIERA

9
RIERA

10
VIAMAR

11
DOMÍNGUEZ

12
AYMAR

13
OCATA

14
RIERA

15
FÀBREGAS

16
FÀBREGAS

17
DOMÍNGUEZ

18
AYMAR

19
OCATA

20
RIERA

21
FÀBREGAS

22
VIAMAR

23
VIAMAR

24
OCATA

25
RIERA

26
FÀBREGAS

27
VIAMAR

28
DOMÍNGUEZ

29
AYMAR
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