
D’esquerra a dreta: Neus Villarrubia, Antonio Marset, Fèlix Clemente, Romà López, Jaume Oliveras, Frans Avilés, Ernest Suñé i Joan Fontcuberta. MIREIA CUXART

LES CANDIDATURES

Vuit candidatures 
concorreran a les 
properes eleccions 
al Masnou: Esquerra 

Republicana de Catalunya – 
Acord pel Masnou (ERC-AM), 
Junts per Catalunya – Units 
pel Masnou (JxCAT-Units 
pel Masnou), Ciutadans (Cs), 
Candidatura d'Unitat Popular – 

Alternativa Municipalista (CUP-
AMUNT), Partit dels Socialistes 
de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP), Partit Popular 
(PP), Fem Masnou – En Comú 
Guanyem (FM-ECG) i Grup 
Independent del Masnou (GIM). 
El cap de llista d’ERC-AM, Jaume 
Oliveras, repeteix al capdavant 
de la candidatura, igual que el 

de Cs, Frans Avilés, i el del PSC-CP, 
Ernest Suñé. La resta de formacions 
presenten nous candidats. La CUP-
AMUNT ho fa amb Fèlix Clemente; 
el PP, amb Antonio Marset, i les tres 
noves candidatures d’aquestes 
municipals, JxCAT-Units pel 
Masnou, amb Romà López; FM-
ECG, amb Neus Villarrubia, i GIM, 
amb Joan Fontcuberta. 

Vuit candidatures es disputen l’alcaldia 
Una dona i set homes encapçalen les llistes dels partits polítics que aspiren  
al govern del Masnou

  VENTALL POLÍTIC 

A aquestes eleccions s'hi 
presenten més partits 
que mai des de l'inici de la 
democràcia, amb un total de 
vuit canditatures 
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LES CANDIDATURES

Per què va decidir presentar-se 
com a candidat?
He tornat a prendre el 
compromís d’encapçalar la 
llista d’ERC-Acord pel Masnou 
perquè, després de quatre anys 
d’exercir la responsabilitat de 
l’alcaldia, vull continuar tirant 
endavant el projecte que hem 
iniciat, acompanyat d’un equip 
d’homes i dones que combina 
continuïtat i renovació. Durant 
quatre anys hem iniciat moltes 
transformacions urbanes 
necessàries, treballant per un 
espai públic més amable, i ara 
volem continuar, centrant-nos 
especialment en les persones, en 
els masnovins i masnovines, per 
fer un Masnou ple de vida i per a 
tothom.

Com és un dia de campanya en 
la seva vida? Què el diferencia 
d’un dia habitual?
Doncs quan arriba una campanya 
electoral tampoc no canvio 

Recomani un lloc on anar  
de vacances.
Qualsevol ciutat d’Europa 
és bona per visitar. I per descansar, 
a la Catalunya 
del Nord.

I un llibre, una cançó, una 
pel·lícula i una sèrie que hagi 
descobert els darrers quatre 
anys?
De llibres: d’assaig, un de Daniel 
Innerarity: La política en tiempos de 
indignación i, de novel·la, d’Angel 
Wagenstein: Adiós, Shangai. 

Cap cançó en concret. Escolto 
música clàssica i clàssics de la 
cançó, com Serge Gainsbourg. 
Ara, fa força més temps que els 
vaig descobrir...!

Una pel·lícula, El viatge, de Nick 
Hamm, sobre els acords de pau 
d’Irlanda del Nord. 

Una sèrie, la danesa Borgen. 

gaire la intensitat i els hàbits de 
treball. Guanyar-se la confiança 
de la ciutadania no es fa en 
unes eleccions locals, en una 
campanya electoral, sinó amb la 
feina constant al llarg de  
quatre anys.

Quin creu que és el seu 
principal defecte? I la seva 
millor virtut? 
Com a defecte potser la 
impaciència i també la tossuderia. 
I com a virtuts, crec que la 
dedicació i l’autoexigència.

Què és el que més valora
 de la gent?
M’agrada la gent que aporta 
propostes i amb capacitat de 
reflexió, que t’ajuda a pensar.

Parli’ns de les seves aficions.
Són molt senzilles. 
La lectura, la cuina, el cinema, 
visitar exposicions i veure 
el Barça.

Té algun somni per complir?
Tenir temps per estudiar i fer una 
mica de recerca històrica. Però ja 
vindrà, no tinc pressa.

Amb quin racó del municipi se 
sent més identificat?
El meu carrer i la plaça de 
l’Església, del nucli antic del 
Masnou. I també la part antiga del 
Cul d’Ocata, que és on vaig néixer. 

Per acabar l’entrevista amb 
accent periodístic, quin titular 
li agradaria llegir al proper El 
Masnou Viu?
És clar: “Esquerra guanya 
les eleccions municipals i 
continua el projecte de millora i 
transformació del Masnou”.

Jaume Oliveras
Candidat d’ERC-AM

Tinc 56 anys. Nascut al Masnou. Estic casat i tinc un fill i una 
filla. Llicenciat en Geografia i Història. He tingut diferents 
càrrecs de responsabilitat al Parlament de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i a 
la Generalitat. Durant el mandat 2011-2015 vaig ser tinent 
d’alcalde primer de l’Ajuntament del Masnou i regidor de 
Cultura i Participació. En soc l’alcalde des del 2015. 

EN LÍNIA
 @ERCElMasnou 
 @ERC_acordmasnou 
  @erc.acordmasnou 

Web:  www.acordpelmasnou.cat 
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Romà López 
Candidat de JxCAT
Units pel Masnou

Tinc  31 anys. Vaig néixer al Masnou. Casat. Em vaig llicen-
ciar en Dret a la Universitat de Barcelona i vaig estudiar 
un postgrau de Pràctica Jurídica al Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. Estic inscrit al Col·legi d’Advocats de Mataró i 
exerceixo com a advocat especialitzat en dret civil amb 
despatx propi al municipi. He exercit durant cinc anys com 
a advocat en el torn d’ofici en l’àmbit penal i encara ho con-
tinuo fent en l’àmbit civil. 

EN LÍNIA
 Units pel Masnou
 @UnitspelMasnou 

Web:  www.unitspelmasnou.cat
 632488654

LES CANDIDATURES

Per què va decidir presentar-se 
com a candidat? 
Perquè la nostra candidatura de 
Junts per Catalunya-Units pel 
Masnou ha aconseguit reunir un 
equip formidable de 31 persones 
que tenen dos objectius molt 
clars: el primer és fer del Masnou 
un lloc millor per viure-hi i fer-ho 
junts, assolint l’apoderament de 
la gent a través d’una governança 
compartida i, per tant, participativa, 
i el segon és que volem treballar 
per construir la República Catalana 
i restituir el Govern legítim de la 
Generalitat, actualment exiliat i 
empresonat.
 
Com és un dia de campanya en la 
seva vida? Què el diferencia d’un 
dia habitual? 
Els dies de campanya són molt 
agraïts, però també més durs. 
Personalment treballo com a 
advocat i compagino la meva vida 
laboral amb la política, la qual cosa fa 
que el temps esmerçat en campanya 
l’hagi de prendre del temps lliure i 
del de descans. Però conjuntament 
amb els meus companys i 
companyes ho afrontem amb molta 
il·lusió, ja que creiem fermament en 
aquest projecte municipalista que 
presentem.
 
Quin creu que és el seu principal 
defecte? I la seva millor virtut? 

Respecte al defecte penso que soc 
pertinaç, malgrat que me n’adono 
a través del diàleg amb la gent. 
Respecte a la virtut, soc sincer i 
intento sempre ser empàtic.
 
Què és el que més valora 
de la gent? 
El que més valoro de la gent són 
aquelles qualitats que fan únic 
a cadascun de nosaltres. I com a 
valors, els que més admiro són 
l’esforç, l’honradesa i la sinceritat. 
 
Parli’ns de les seves aficions. 
La meva principal afició és llegir 
i descobrir nous llibres. També 
m’agrada molt pintar, fer excursions 
i córrer pel passeig de la platja.
 
Recomani un lloc on anar de 
vacances. 
Qualsevol lloc de l’Empordà i en 
especial el cap de Creus.
 
I un llibre, una cançó, una 
pel·lícula i una sèrie que hagi 
descobert els darrers quatre 
anys?
Llibre: qualsevol llibre vinculat a la 
història del nostre país. Recomanaria 
Cremeu Barcelona, amb una història 
que es desenvolupa en la Barcelona 
de la Segona República durant la 
Guerra Civil.

Cançó: Agafant l’horitzó, de 
Txarango i altres artistes, ja que és 

una cançó que va ser composta 
en senyal de suport al referèndum 
sobre la independència de 
Catalunya de l’1 d’octubre de 
2017.

Pel·lícula: Fénix 11:23 és una 
pel·lícula que narra la història 
d’Èric Bertran, un noi que amb 
14 anys va enviar un correu 
electrònic a diferents cadenes 
de supermercats amenaçant-les 
perquè etiquetessin els productes 
en català. L’Audiència Nacional el 
va acusar de delicte de terrorisme 
informàtic i va ser detingut al 
seu domicili i portat a Madrid a 
declarar. Finalment el cas es va 
arxivar. Això va passar l’any 2004 i 
va ser una història tan sorprenent 
que se’n va realitzar una pel·lícula. 
Desafortunadament, avui ja no 
ens sorprèn tant. 

Sèrie: House of Cards és una sèrie 
que mostra la pitjor cara que pot 
tenir la política, el tot s’hi val i, per 
tant, el que mai no s’ha de fer.

Té algun somni per complir? 
Sí, entre d’altres formar una 
família en un país lliure i amb els 
presos i exiliats polítics un altre 
cop al Govern de la Generalitat.

Amb quin racó del municipi se 
sent més identificat? 
La plaça de la Llibertat. És un 
espai amb el qual estic molt 
vinculat perquè hi he passat 
moltes estones de la meva 
infància i adolescència i el seu 
nom és tot un clam en el moment 
en què ens trobem.
 

Per acabar l’entrevista amb 
accent periodístic, quin titular 
li agradaria llegir al proper El 
Masnou Viu?
“Els partits independentistes han 
aconseguit una gran majoria de 
representació al consistori”.
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Per què va decidir presentar-
se com a candidat?
El 2015 va ser la primera vegada 
que Cs va obtenir representació 
al consistori amb uns resultats 
notables i és el moment que 
els ciutadans examinin les 
tasques realitzades pel nostre 
grup aquests quatre anys, 
principalment de control i 
impuls del govern local, en 
haver estat a l’oposició. En certa 
manera, vull passar aquest 
examen dels ciutadans, i estic 
segur que l’aprovarem, amb la 
finalitat no només de consolidar 
el projecte de Cs al Masnou, sinó 
de convertir-lo en alternativa 
real a l’actual govern d’esquerres 
independentista.

Com és un dia de campanya en 
la seva vida? Què el diferencia 
d’un dia habitual?
La intensitat amb què es viu un 
dia de campanya el fa especial. 
El contacte amb la gent, els 
nervis de parlar en públic, 
omplir els actes i captar l’atenció 
dels veïns fan que els dies de 

I un llibre, una cançó, una pel·lí-
cula i una sèrie que hagi desco-
bert els darrers quatre anys? 
Un llibre: Adiós, Cataluña: 
Crónica de amor y de guerra 
(Albert Boadella).

Una cançó: Baby shark (els que 
tenen fills petits ho entendran).

Una pel·lícula: Un italiano en 
Noruega, de l’actor còmic Checco 
Zalone. Rialles garantides. 

Una sèrie: Breaking Bad. Encara 
que es va estrenar fa més de deu 
anys, l’he vista no fa gaire.

Té algun somni per complir?
Em sento molt afortunat amb 
la vida que tinc. Estic feliçment 
casat, aviat serem família 
nombrosa, tots dos tenim feina 
i, el més important, gaudim tots 
de bona salut. Seria injust que 
encara tingués somnis que no 
fossin materials.

campanya em quedin ben 
gravats en la memòria.

Quin creu que és el seu 
principal defecte? I la seva 
millor virtut? 
Sempre vull arribar a tot i això 
no sempre és possible. M’he 
d’organitzar més bé. 
Destacaria la meva 
companyonia i humilitat.

Què és el que més valora 
de la gent?
La sinceritat i l’amistat.

Parli’ns de les seves aficions.
Principalment, passar temps 
amb la família, encara que 
sempre intento buscar forats per 
jugar a pàdel.

Recomani un lloc on anar 
de vacances.
Ara les meves preferències 
són viatges familiars i per això 
recomano visitar Disneyland, a 
París: ens ho vam passar d’allò 
més bé. De totes maneres, el que 
importa no és on, sinó amb qui.

Amb quin racó del municipi 
se sent més identificat?
La plaça de l’Església, per les 
vistes impressionants i perquè 
està situada en un punt històric 
del nostre poble, a prop de 
l’Escola Ocata, de la Casa 
Benèfica i de la mateixa església 
de Sant Pere, mostra de la 
història del nostre municipi i de 
les seves grans fites, i emblema 
de la solidaritat i generositat 
dels nostres antics i il·lustres 
veïns.  

Per acabar l’entrevista amb 
accent periodístic, quin titular 
li agradaria llegir al proper  
El Masnou Viu?
“El Masnou aposta per un canvi 
radical i garanteix un govern per 
a tots els ciutadans!”

Frans Avilés
Candidat de Cs

Tinc 41 anys i vaig néixer a Barcelona. Llicenciat en 
Dret, estic col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona i exerceixo la professió principalment en les 
àrees de dret civil i mercantil. Estic casat amb la Pati i 
tenim dues nenes, de 4 i 2 anys, i a l’octubre naixerà la 
tercera. Quins nervis!

EN LÍNIA
 @ciutadanselmasnou
 @CsElMasnou 

LES CANDIDATURES



Candidatura de la CUP-AMUNT

EN LÍNIA
 @cupmasnou
 @cupmasnou
 @cupmasnou
 @cupmasnou 

Web: http://elmasnou.cup.cat 

LES CANDIDATURES

Per què va decidir presentar-
se com a candidat?
Aquesta candidatura és de 
l’Assemblea Local (AL) de la CUP 
El Masnou, no és un projecte 
personal d’un líder que vagi 
al davant amb altres persones 
que el segueixen i li fan la 
claca. La decisió de presentar-
nos com a assemblea la vam 
prendre ara fa uns mesos 
després de reflexionar sobre 
quin sentit havia de tenir la 
nostra presència en la institució 
i de marcar-nos un objectiu: 
buidar de poder la institució per 
retornar-lo al poble.

Com és un dia de campanya en 
la seva vida? Què el diferencia 
d’un dia habitual?
Durant la campanya es 
programen actes i paradetes 
informatives durant quinze 
dies, i hi hem de dedicar temps 
i esforços. Les campanyes 
electorals són campanyes 
publicitàries en les quals es 
ven el producte d’un candidat 
o candidata, i nosaltres no 
compartim aquest format. 
Creiem en la feina feta dia 
a dia als barris. Assumim la 
campanya com a part d’un 
joc les regles del qual no hem 
pogut debatre ni establir. A 
nosaltres ens agradaria més que 
la gent s’apoderés i participés 
activament durant els quatre 
anys de legislatura, cosa que 
faria que la campanya electoral 
fos una anècdota.

Quin creu que és el seu 
principal defecte? I la seva 
millor virtut?
L’AL de la CUP El Masnou ens 
autoavaluem regularment 
a través d’assemblees 
organitzatives on fem reflexió 

interna de nosaltres mateixes. 
Els col·lectius organitzats 
tenen la virtut de ser capaços 
de treballar pel bé comú i 
de fomentar el suport mutu 
entre les persones, autèntic 
pal de paller d’una societat 
cohesionada i políticament 
conscient. La política no pot 
centrar-se en els defectes 
o virtuts individuals de les 
persones que encapçalen una 
llista. Justament aquesta és 
l’estratègia de tots els poders 
per aconseguir que no parlem 
dels problemes que tenim com 
a poble i de les solucions que 
es proposen des dels col·lectius 
transformadors.

Què és el que més valora de la 
gent?
Tenim molt clar que la solidaritat 
és la tendresa dels pobles. 
Creiem en el suport mutu, en 
les cures, en la col·laboració 
desinteressada, la intel·ligència 
col·lectiva i, en definitiva, en el 
fet de posar la vida al centre de 
tota acció política.

Parli’ns de les seves aficions.
La nostra principal ocupació és 
organitzar la classe treballadora 
i conscienciar-la perquè només 
unides podrem transformar 
la realitat. L’AL CUP El Masnou 
la formem gent diversa 
amb múltiples capacitats i 
interessos que proposem un 
projecte transformador des de 
l’esquerra independentista i el 
municipalisme llibertari. 

Recomani un lloc on anar de 
vacances.
Per l’AL CUP El Masnou és 
diferent viatjar que fer turisme. 
Estem en contra del turisme 
gentrificador i antiecològic, 

que és el que es potencia 
des de l’Ajuntament del 
Masnou actualment. Per això 
recomanem viatjar, tant per 
conèixer les lluites d’altres 
col·lectius humans com per 
portar les nostres experiències 
a pobles que lluiten pels seus 
drets. Hi ha molts pobles 
propers al nostre entorn que 
estan en lluita permanent: el 
Rif (nord d’Àfrica), el Sàhara 
Occidental, Còrsega, Sardenya, 
Occitània i França (per conèixer 
la lluita dels gillets jaunes), i una 
mica més allunyats de nosaltres, 
el Kurdistan (autèntic mirall de 
lluita i dignitat per a qualsevol 
poble), el Donbass (Ucraïna 
oriental), Cuba i Veneçuela.

I un llibre, una cançó, una 
pel·lícula i una sèrie que hagi 
descobert els darrers quatre 
anys?
La cultura ha de servir per 
formar-nos, prendre consciència 
i créixer personalment, no 
per alienar-nos. Qualsevol 
llibre d’història i crítica social 
pot servir, alguns exemples: 
Feminisme per al 99%, de 
tres feministes professores 
universitàries als EUA; El 
patriarcat del salari, de Silvia 
Federici, i Ulrike Meinhof, la 
biografia, de Jutha Ditfurth. 
Música: procurem promoure 
la música popular amb lletres 
compromeses, d’arreu el món, 
de qualsevol estil. També 
recomanem dos documentals 
que s’han estrenat darrerament: 
Namrud el problemàtic, sobre 

un músic palestinoisraelià, i 
Precaristas, una crònica de la 
lluita per l’habitatge a Gran 
Canària. 

Té algun somni per complir?
El nostre somni és que algun dia 
totes plegades ens governem a 
nosaltres mateixes i decidir des 
del poble i per al poble, perquè 
juntes som més fortes que 
qualsevol poder econòmic.

Amb quin racó del municipi se 
sent més identificat?
D’aquí a molt poc temps 
tindrem un espai de trobada 
comunitària, el Casal Popular 
La Mina, situat al carrer de 
Sant Felip, 19. Un projecte 
autogestionat i horitzontal creat 
pel poble i al servei del poble.

Per acabar l’entrevista amb 
accent periodístic, quin titular 
li agradaria llegir al proper El 
Masnou Viu?
Algun dia esperem trobar un 
titular que expliqui que la gent 
no ha de marxar del Masnou 
pels preus del lloguer i que 
hem assolit un 25% d’habitatge 
protegit —2.291 habitatges— la 
mitjana europea. Actualment 
tenim 110 habitatges protegits 
—un 1,2%—, una autèntica 
vergonya al nostre parer. 
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Per què va decidir presentar-se 
com a candidat?
L’assemblea del Masnou va decidir 
de forma majoritària que tornés 
a representar el socialisme del 
Masnou a les municipals. Aquesta 
confirmació col·lectiva va ser 
possible perquè  hom va entendre 
que després de quatre anys 
liderant l’oposició i condicionant 
de debò el govern del Masnou 
calia donar continuïtat al lideratge 
per, des del govern, seguir amb 
allò que s’havia fet bé o encetar 
el que no s’ha fet i alhora millorar 
les moltes coses que no han estat 
ben fetes.

Com és un dia de campanya en 
la seva vida? Què el diferencia 
d’un dia habitual?
La gran diferència és la proliferació 
d’actes a la via pública. Pel que fa 
a la resta continuo fent la meva 
vida normal, en contacte amb la 
gent, atenent les moltes queixes 
que rebem, reunint-nos amb 
associacions i entitats, i treballant 
per seguir millorant el Masnou.

Quin creu que és el seu principal 
defecte? I la seva millor virtut?
Tot depèn de l’observador. El que 
per a algunes persones pot ser un 
defecte per a d’altres pot ser una 
virtut; dit això, i per no defugir la 
pregunta, el meu principal defecte 
és que no veig el moment d’anar 
a dormir, manegant papers i fent 
escrits, i això limita molt la meva 

la bellesa de tots els llocs on he 
estat. Podria seleccionar centenars 
de llocs, propers i llunyans, dignes 
de passar-hi una temporada de 
vacances excepcional, tant a 
l’hivern com a l’estiu. Però, de 
nou, per no defugir la pregunta, 
n’hi assenyalaré un: Madrid, la 
capital, on hi ha un patrimoni de 
tots, per exemple en museus, i 
es necessiten setmanes senceres 
per gaudir-ne, i on la barreja 
de cultures aporta tot tipus 
d’espectacles d’arreu del territori 
i on els paladars més exigents 
podran gaudir de menjars 
espectaculars.

I un llibre, una cançó, una 
pel·lícula i una sèrie que hagi 
descobert els darrers quatre 
anys?
El llibre que he descobert 
recentment és un llibre de poesia 
titulat Voy a hacer un círculo al 
vicio que tengo de ti, escrit per 
Maria Llarás, número dos de la 
candidatura socialista i que va ser 
presentat a principis d’abril. Molt 
recomanable.

capacitat de conciliar la vida 
familiar. La meva millor virtut és 
que sé envoltar-me de persones 
molt més ben preparades que jo, 
amb més capacitats i qualitats i 
amb molta disposició. Ja ho vam 
fer el 2015 amb una candidatura 
espectacular i ara, el 2019, hem 
reblat el clau.

Què és el que més valora 
de la gent? 
Valoro molt la lleialtat, el respecte i la 
transparència. Aquestes virtuts són 
tan importants per a mi que, fins i 
tot en la diferència ideològica, puc 
sentir-me molt proper a persones 
d’altres candidatures que les tenen i 
les exerciten.

De la mateixa manera puc dir-li 
que no hi ha res pitjor que la 
mentida. Una persona que 
menteix perd qualsevol vàlua 
que tingui i és completament 
incompatible amb el fet de tenir 
un càrrec públic. La mentida 
també és corrupció.

Parli’ns de les seves aficions.
Llegir, passejar, viatjar, anar en 
motocicleta... i tot sempre en bona 
companyia: dona, fills, amics.
També m’agrada pintar i crec que 
hi tinc certa traça, però ara ja fa uns 
quants anys que no hi dedico temps. 

Recomani un lloc on anar 
de vacances. 
Difícil decidir un únic lloc amb 

La pel·lícula que he vist fa poc i 
que recomanaria és El chico, de 
Chaplin.

La sèrie que vaig descobrir fa 
pocs anys és El ala oeste de la Casa 
Blanca, excepcional.

Té algun somni per complir?
Tinc molts somnis per complir, 
molts.

Amb quin racó del municipi se 
sent més identificat?
Amb la platja, epicentre del 
Masnou, valor incalculable i 
element connector de tota la 
meva vida al municipi.

Per acabar l’entrevista amb 
accent periodístic, quin titular 
li agradaria llegir al proper El 
Masnou Viu?
“Els socialistes repeteixen al 
Masnou el resultat de les generals 
de l’abril”.

Ernest Suñé
Candidat del PSC-CP

Tinc 55 anys. Nat a Barcelona a l’Hospital de Sant Pere i 
batejat a la catedral de Barcelona. Vaig viure al barri de 
Santa Caterina fins als tres anys i després vam anar a viure 
a Nou Barris. El meu primer contacte amb el Masnou va 
ser d’estiuejant, tot i que ràpidament hi vam venir a viure. 
He treballat a l’Administració local i a l’empresa privada. 
Casat i amb dues filles i un fill. Soc tècnic especialista en 
informàtica de gestió i actualment estic estudiant el grau 
de Ciències Polítiques a la UNED.

EN LÍNIA
Web: http://estimemelmasnou.
socialistes.cat
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Per què va decidir presentar-se 
com a candidat?
Perquè crec en la democràtica i 
en la política com a instrument de 
participació dels ciutadans.

Perquè estic en un moment 
vital en què puc oferir temps, 
coneixements i energia als meus 
conciutadans.

Perquè tinc i espero seguir tenint 
objectius personals confessables i 
inconfessables.

Com és un dia de campanya en 
la seva vida? Què el diferencia 
d’un dia habitual?
Amb més ocupacions afegides 
a les cinc hores de classe 
diàries que dono a nois i noies 
en exclusió social en una 
escola a Barcelona i al Màster 
d’Emergències Mèdiques que 
imparteixo a la UB.

Planificar una campanya no és 
una tasca fàcil: des de formar un 

fotografiar, escoltar música i... 
treballar. Donar classes de judo a 
nens. No fer res.

Recomani un lloc on anar 
de vacances.
El Pirineu d’Osca, el cap de Gata, 
el delta de l’Ebre i cent mil llocs 
més que encara no conec i que 
segur que inclouria en aquest 
llistat.

I un llibre, una cançó, una 
pel·lícula i una sèrie que hagi 
descobert els darrers quatre 
anys?
Llibre: Patria, de Fernando 
Aramburu.

De sempre, Don Quijote de la 
Mancha, de Miguel de Cervantes, 
o La ciudad de los prodigios, 
d’Eduardo Mendoza, o Veinte 
poemas de amor y una canción 
desesperada, de Pablo Neruda.

Cançó: Sunrise, de Norah Jones.
De sempre, Mediterráneo, de 
Joan Manel Serrat, o Yolanda, de 

equip de treball i dinamitzar-
lo fins a construir objectius 
realitzables i traslladar els 
missatges als masnovins. Tot 
això requereix temps, dedicació, 
esforç, paciència i amabilitat.

Quin creu que és el seu 
principal defecte? I la seva 
millor virtut?  
El pensament em va més ràpid que 
les paraules i això pot induir a errors.

Com a virtut, la perseverança, 
l’esforç continuat per aconseguir  
el que vull.

Què és el que més valora 
de la gent?
L’educació, donar el bon dia, dir 
gràcies i si us plau, ser amable 
és lluitar per una societat on 
es pugui conviure en llibertat i 
respecte.

Parli’ns de les seves aficions.
Llegir, escriure, més que 
res poesia, dibuixar, pintar, 

Milanés, o Una de dos, d’Aute, o 
Quién me a robado el mes de abril, 
de Sabina.

Pel·lícula: Intocable, d’Eric 
Toledano i Olivier Nakache, amb 
François Cluzet y Omar Sy.
Amélie, de Jean-Pierre Jeunet, 
amb Audrey Tautou.
De sempre, Matar a un ruiseñor, 
de Robert Mulligan, amb Gregory 
Peck.

Sèrie: No soc aficionat a les sèries 
televisives.

Té algun somni per complir?
Poder no fer res i estar satisfet.

Amb quin racó del municipi 
se sent més identificat?
El balcó del davant de l’església 
de Sant Pere.

Per acabar l’entrevista amb 
accent periodístic, quin titular 
li agradaria llegir al proper  
El Masnou Viu?
“Antonio Marset Boza, nou alcalde 
del Masnou.”

Antonio Marset
Candidat del PP

Tinc 70 anys. Vaig néixer a Barcelona. Soc diplomat 
en Direcció de Recursos Humans i he estat director de 
Recursos Humans del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM).  Estic casat, soc pare de dos fills i tinc dos nets.
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Per què va decidir presentar-se 
com a candidata?
Perquè crec plenament en el 
projecte de Fem Masnou, una 
candidatura nova, formada per 
gent diversa, on prenem les 
decisions per consens. És un 
projecte basat en el treball en 
equip i en la idea que la dedicació 
a la política institucional ha de ser 
un servei públic limitat en el temps, 
no una professió. Els propers anys 
volem treballar per posar la vida de 
les persones al centre de la política 
municipal i fer de la participació 
ciutadana l’eix de la nostra manera 
d’entendre la política. 
 
Com és un dia de campanya en 
la seva vida? Què el diferencia 
d’un dia habitual?
Els darrers mesos han estat 
molt atrafegats. Construir una 
candidatura de forma participativa 
ha estat un repte al qual hem 
dedicat moltes energies, tot això 
compaginant-ho amb les nostres 
vides laborals i personals. La 
campanya la imagino en la mateixa 
línia que la dels darrers mesos, 
una mica més estressant, això sí. 
Estem dissenyant una campanya 
que tingui un caràcter coral, amb 
un model de lideratge compartit. 
Volem que els nostres actes de 
campanya no serveixin només per 
explicar-nos, sinó també per parlar 
amb la gent i que ens expliquin les 
seves necessitats.

reconciliar-te amb la vida i amb 
tu mateixa, Rabós de l’Empordà, 
un poble petit on passo llargues 
temporades a l’estiu. 

I un llibre, una cançó, una 
pel·lícula i una sèrie que  
hagi descobert els darrers 
quatre anys? 
Un llibre, Cansadas, de Núria 
Varela, que analitza les subtils 
formes que actualment adopta el 
patriarcat per seguir discriminant 
les dones. Una cançó, No hay 
tanto pan, de Sílvia Pérez Cruz. 
Una pel·lícula, Jo, Daniel Blake, 
de Ken Loach, que retrata la 
situació de deshumanització dels 
serveis socials i el món laboral 
actual. Una sèrie, The good 
wife, protagonitzada per una 
advocada que intenta agafar les 
regnes de la seva vida, més enllà 
dels homes que l’envolten. 

Té algun somni per complir? 
Tinc somnis senzills. M’agradaria 
que la gent que estimo fos, 
com deia un amic meu, 
“moderadament” feliç i que els 
nostres pobles i ciutats avancessin 

Quin creu que és el seu principal 
defecte? I la seva millor virtut? 
Un defecte: m’anticipo al 
que ha de venir, a vegades 
sobredimensionant-ho, i això em 
fa patir innecessàriament. Una 
virtut que em diuen els meus 
alumnes és la capacitat d’escoltar, 
l’empatia.

Què és el que més valora 
de la gent?
Valoro, per sobre de tot, la bondat 
i la coherència. M’agrada estar 
amb persones que, a més de ser 
bona gent, fan el que diuen i 
intenten viure com pensen. També 
valoro molt el sentit de l’humor, 
que la gent sàpiga fer riure i riure’s 
de si mateixa.

Parli’ns de les seves aficions.
La lectura ha estat sempre, des de 
ben petita, una gran companya 
de vida, un refugi segur i molt 
íntim. M’agraden força el teatre 
i el cinema, viatjar amb la meva 
família o trobar-me amb els meus 
amics. En els últims cinc anys 
he descobert una gran afició: 
córrer pel passeig de la platja, de 
l’estació d’Ocata a la de Premià. 
Ideal per mantenir a ratlla la salut 
física i mental!

Recomani un lloc on anar 
de vacances.
Des d’un punt de vista cultural, 
Roma o Istanbul. Per descansar i 

cap a un model més just i 
igualitari. 

Amb quin racó del municipi se 
sent més identificada?
Sens dubte, l’Escola Ocata, on vaig 
viure la meva infantesa, ja que els 
meus pares hi treballaven com 
a mestres i, en aquell temps, els 
docents amb família tenien dret a 
habitatge dins de l’escola. Recordo 
sobretot els estius en aquells 
grans patis de sorra de l’escola, 
jugant amb els meus germans i 
altres nens i nenes del poble.

Per acabar l’entrevista amb 
accent periodístic, quin titular li 
agradaria llegir al proper  
El Masnou Viu?
“Per primera vegada en la història 
del Masnou, una dona serà 
alcaldessa.”

Neus 
Villarrubia
Candidata de FM-ECG

Tinc 52 anys i visc al Masnou des que en tenia dos. Tinc 
parella i dues filles, de 23 i 20 anys. Vaig estudiar a l’Esco-
la Ocata i a l’Institut Mediterrània. Em vaig llicenciar en 
Filologia Hispànica, vaig aprovar les oposicions i em de-
dico a la docència des de fa 27 anys. He treballat durant 12 
anys a l’Institut Mediterrània del Masnou i, actualment, 
treballo a l’Institut Valerià Pujol de Premià de Dalt.

EN LÍNIA
 @FemPobleMasnou
 @FemPobleMasnou
  @fempoblemasnou

Web: www.fempoblemasnou.cat 

LES CANDIDATURES

EL MASNOU VIU    MAIG 201924



Per què va decidir presentar-
se com a candidat?
Una de les meves motivacions 
sempre ha estat participar i 
formar part del meu poble. Ara 
disposo de temps lliure i és el 
moment de poder-me dedicar 
a aquesta inquietud. Durant la 
meva vida laboral he estat un 
lluitador i sempre m’ha agradat 
tenir nous reptes i sobretot 
aquells en què puc cooperar 
amb els ciutadans i ciutadanes 
del municipi.

Com és un dia de campanya en 
la seva vida? Què el diferencia 
d’un dia habitual?
Em llevo d’hora, faig un bon 
esmorzar i surto al carrer a 
escoltar els ciutadans, per 
recollir totes aquelles inquietuds 
que són el reflex dels problemes 
del nostre municipi i creo un 
llistat de problemàtiques que 
ens encoratjaran a buscar 

Recomani un lloc on anar  
de vacances.
Eivissa té moltes vides i molts 
ambients. Em quedo perplex en 
veure com una illa tan petita pot 
aglomerar tanta diversitat de 
gent i tantes formes de viure la 
vida diferents.

I un llibre, una cançó, una 
pel·lícula i una sèrie que hagi 
descobert els darrers quatre 
anys?
El lector de cadáveres, d’Antonio 
Garrido.

Té algun somni per complir?
Ara per ara, el meu somni l’estic 
complint, ja que presentar-me 
com a número u del GIM és el 
meu gran repte.

Amb quin racó del municipi  
se sent més identificat?
Amb la Casa del Marquès i tot el 
seu entorn.

solucions tangibles i efectives. 
El meu dia a dia és tranquil i el 
dedico en bona part a gaudir 
d’estar amb la meva gent.

Quin creu que és el seu 
principal defecte? I la seva 
millor virtut?
Com a defecte, em costa 
afluixar la corda. Com a virtut, la 
capacitat de produir un efecte 
positiu en les persones.

Què és el que més valora  
de la gent?
L’honestedat, la integritat i el fet 
de saber escoltar els altres.

Parli’ns de les seves aficions.
La nàutica. M’agrada el mar i 
navegar, sobretot quan enfilo 
mar endins i veig la silueta de 
Masnou i em fa pensar que tot 
és relatiu i tot és possible. Això 
em dona perspectiva de les 
coses.

Per acabar l’entrevista amb 
accent periodístic, quin titular 
li agradaria llegir al proper  
El Masnou Viu?
“El Masnou, el millor projecte de 
poble del Maresme”.

Joan Fontcuberta
Candidat del GIM

Tinc 73 anys. Vaig néixer a Barcelona. Vaig estudiar batxi-
llerat superior i he estat conseller delegat d’una empresa 
d’assegurances. Estic casat i tinc dos fills.

EN LÍNIA
 GIM. Grup Independent  

del Masnou
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