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SUMARI

Dues obres emblemàtiques finalitzen coincidint amb l’aparició d’aquest número d’El Masnou Viu: el pas soter-
rat del carrer del Brasil i la conversió en zona de vianants del carrer de Roger de Flor. Les obres d’accessibilitat a 
la platja del carrer del Brasil, fruit d’una reivindicació que ve de lluny dels veïns i veïnes d’Ocata, posen fi a una 
anomalia que patia el nostre municipi: cap pas accessible des de la plaça de la Llibertat fins al terme municipal 
de Premià de Mar. També acaba la primera fase de les obres de conversió del carrer de Roger de Flor en zona 
de vianants, fins a l’altura del carrer de Sant Miquel. A hores d’ara, només resta pendent la intervenció al carrer 
de la Gaditana, que s’ha hagut d’allargar per un problema tècnic. Aviat iniciarem les obres del segon tram de 
Roger de Flor, que esdevindrà un passeig per a vianants que ajudarà a vertebrar el Masnou, des del parc de 
Vallmora fins al Camí Ral, i que coincidirà amb la finalització de les obres de l’Illa Centre, amb el gran espai 
públic que suposarà la nova plaça. Hem de continuar guanyant espais per a la ciutadania i fer del Masnou un 
municipi on passejar no sigui una cursa d’obstacles.

Millorem l’espai públic i continuem amb els compromisos i les polítiques socials. El Centre de Distribució d’Ali-
ments, una iniciativa que va sorgir de les entitats socials de la nostra vila i de l’impuls de la que va ser primera 
tinenta d’alcalde, Noemí Condeminas, compleix un any. Pel que fa als pisos de protecció oficial, hem recuperat 
els criteris originals que prioritzen l’ús per a joves del nostre municipi dels del sector de Llevant i de Can Jor-
dana. D’aquí a uns mesos s’iniciaran les obres per a la construcció de pisos per a la gent gran a l’avinguda de 
Joan XXIII i constituirem el Consorci d’Habitatge amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la construcció 
de pisos de protecció oficial a l’Illa Centre i a l’antiga caserna.

Finalment, vull esmentar la conversió de l’actual Alberg de Joventut, que ha passat d’un centre d’emergència 
per a menors a un centre de primera acollida, amb 50 joves que s’integraran al Masnou. No és un tema fàcil 
l’allau de menors immigrants que han arribat al nostre país, que ha desbordat qualsevol previsió. Hem de 
demostrar amb fets, no només amb paraules, que som un poble acollidor.
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EN PORTADA

L’eix blau-verd, més a prop
Pren forma el passeig que unirà el mar amb el pulmó verd del Masnou

Connectar el parc de 
Vallmora amb la platja 
no és tasca fàcil i fa 
anys que els diferents 

governs municipals han treballat 
per aconseguir aquesta fita. La 
dita diu que “tot esforç té la seva 
recompensa” i cada cop pren més 
forma la via que permetrà un 
agradable passeig per anar fins a 
aquests dos punts del municipi. El 
primer tram del carrer de Roger de 
Flor, comprès entre els carrers de 
Narcís Monturiol i de Sant Miquel, ja 
es íntegrament per als vianants. El 
segon tram, que preveu allargar la 
urbanització del carrer fins a l’altura 
del de Josep Estrada, és previst 
que comenci a executar-se durant 
aquest mes de novembre. A més, a 

l’Illa Centre s’hi crearan 250 places 
d’aparcament públic.

Són ja un conjunt d’intervencions 
les dutes a terme al nucli central 
del Masnou per fer-lo més atractiu, 
segur i accessible. La prioritat pels 
vianants ha estat el motiu de les 
reurbanitzacions ja fetes als carrers 
del Doctor Agell, de Cuba i de 
Pere Grau, així com a l’entorn de 
l’església de Sant Pere.

Canvis en la mobilitat dels carrers 
de la zona
Es preveu que la conversió del 
carrer de Roger de Flor en zona per 
a vianants modifiqui alguns dels 
sentits de circulació dels vehicles 
dels carrers que el creuen.  

La segona fase també convertirà el carrer de Roger de Flor  fins a l'altura del de Josep Estrada en via per a vianants. 
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EN PORTADA

E l carrer de Roger de 
Flor, entre el carrer de 
Barcelona i el carrer 
de Sant Miquel, és 

l’escenari escollit per donar la 
benvinguda al Nadal al Masnou. 
La fira de productes tradicionals 
i típics d’aquestes dates tindrà 
lloc els dies 1 i 2 de desembre 
i serà el tret de sortida a la 
campanya comercial nadalenca 
del municipi.

El canvi d’ubicació de la Fira 
de Nadal vol aprofitar l’eix 
comercial que també suposa la 
reurbanització del tram central 
del carrer de Roger de Flor, que 
fa de nexe d’unió entre la zona 
del Camí Ral i la del centre i del 
Mercat municipal. 

A les parades de la Fira 
s’hi podran trobar avets i 
elements decoratius per 
guarnir-los, tions, pessebres i 
les seves tradicionals figures 
representatives, joguines, 
llums, artesania i moltes altres 

parades amb productes per a 
aquestes dates. 

Un programa d’activitats 
adreçat a tots els públics 
complementarà les jornades per 
preparar les festes nadalenques.

Hi haurà instal·lat el Punt 
d’Informació Municipal del 
Masnou (PIMM), que serà un 
dels punts de recollida de les 
bosses promocionals de la 
campanya “Queda’t al Masnou” 
i alhora facilitarà informació 
de totes les activitats de les 
quals podreu gaudir a la vila  
durant aquestes dates 
de Nadal. 

Una fira donarà la benvinguda al Nadal

Compromís amb el comerç  local de proximitat

Un any més, durant les festes 
nadalenques tornarà la campanya 
“Queda’t al Masnou”, adreçada a 
promoure la compra al comerç 
local de proximitat. La campanya 
s’iniciarà el mateix dia 1 de 
desembre i finalitzarà el dia 31 de 
desembre de 2018.

Els participants tindran la 
possibilitat de guanyar un dels 
deu vals valorats amb  300 euros 
cadascun per realitzar compres 
als establiments comercials i de 
serveis del municipi. 

Aquells qui presentin tres 
tiquets diferents de compra 
d’establiments comercials i 
de serveis del municipi o una 
butlleta segellada per tres 

establiments del Masnou que 
justifiqui la despesa realitzada 
rebran com a obsequi una bossa 
de disseny, fins a exhaurir les 
existències. La butlleta, servirà per 
participar en el sorteig dels vals 
de compra.

Per dipositar la butlleta per 
participar en el sorteig dels vals 
de compra i per obtenir la bossa 
promocional, caldrà adreçar-se 
als punts següents: 

PUNTS FIXOS:
•  Edifici Centre De dilluns a 

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

•  Oficina de Turisme - Casa de 
Cultura De dimarts a divendres, 
de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 a 

CONCURS D’APARADORS DE NADAL 

Si teniu un establiment comercial o de serveis ubicat al Masnou, 
segur que durant aquestes dates guarniu el vostre aparador de 
forma especial. Si és així, participeu en el Concurs d’Aparadors 
de Nadal del Masnou. La inscripció és oberta fins al dia 29 de 
novembre. Consulteu les bases de participació del concurs  
a www.elmasnou.cat. 

14 h i de 16 a 20 h, i diumenges  
i festius, de 10 a 14 h.

•  Espai Municipal Els Vienesos 
Fins al 22 de desembre de 
2018. De dilluns a divendres 
laborables, de 16 a 18 h.

PUNT MÒBIL:
Fira de Nadal Dies 1 i 2 de 
desembre de 2018.

Els dies 1 i 2 de desembre, al carrer de Roger de Flor
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INSTITUCIONAL

Les bases reguladores 
de la concessió d’ajuts 
sobre la quota de l’impost 
sobre béns immobles a 

favor de persones amb escassa 
capacitat econòmica aprovades 
per unanimitat al Ple del juliol 
de 2017 mantindran la vigència 
després que al Ple del 18 d’octu-
bre no se n’aprovés l’actualització 
presentada per l’Equip de Govern. 
Tot i quedar rebutjada, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, va anunciar 
que mantindria el compromís 
pres amb els grups municipals 
favorables a la proposta d’enca-
rregar un “estudi a la Diputació 
de Barcelona que estableixi uns 
criteris de tarifació social que 
serveixin per treballar en una 
revisió d’aquest import de l’IBI”,  
un estudi que permetria, d’una 
banda, guanyar en equitat, i de 
l’altra, una major eficiència  
per part de l’Administració,  
segons el batlle. 

La urgència per la qual s’havia 
d’aprovar aquesta proposta va 
ser rebutjada i no va obtenir la 
majoria absoluta necessària per 
poder-la passar a votació pel 
Ple. L’Equip de Govern (6 vots), 

ICV-EUiA-E (2 vots) i PSC (2 vots) 
hi van votar a favor; C’s (3 vots), 
en contra, i tant PDeCAT-Unió 
(5 vots) com la CUP-PA (2 vots) 
es van abstenir. Mentre que els 
grups municipals que van votar-hi 
en contra o es van abstenir van 
opinar que no consideraven prou 
justificada la urgència, el regidor 
que havia estat a la recerca d’un 
consens que havia donat com a 
resultat la proposta que l’Equip 
de Govern portava a aprovació, 
Màxim Fàbregas (ICV-EUiA-E), va 
dir que “o les noves bases es modi-
fiquen avui o és inviable absoluta-
ment fer la convocatòria abans del 
31 de desembre de 2018, amb la 
qual cosa els 60.000 euros de parti-
da per a aquestes bases es perden”. 
El PP no va tenir representació 
en aquest Ple i el seu portaveu va 
excusar la seva absència.

Precisament la falta de Federico 
de las Heras (PP) al Ple va ser un 
dels motius que va donar Frans 
Avilés (C’s) per justificar el seu 
posicionament: “Heu intentat 
aprofitar que un regidor que 
s’havia mostrat molt ferm en la 
defensa de les seves esmenes en 
aquest tema i que comptaven 

amb un ampli suport del consisto-
ri avui no hi era”. En aquest sentit, 
Màxim Fàbregas (ICV-EUiA-E) va 
respondre que no s’havia aprofi-
tat l’absència de ningú i va criticar 
la poca dedicació del portaveu de 
C’s, “que no s’ha pres la molèstia 
de llegir-se les bases, que són les 
mateixes que es van presentar 
fa cinc mesos”.  “He intentat con-
tactar amb vostè i encara l’estic 
esperant”, va afegir.

Les bases, que, segons l’Equip de 
Govern, tenien com a finalitat una 
millora de la regulació de l’ator-
gament d’ajuts sobre la quota 
líquida de l’impost sobre béns im-
mobles (IBI) corresponent a l’habi-
tatge habitual de persones que es 
troben en una situació d’escassa 
capacitat econòmica i en les quals 
concorren circumstàncies que les 
fan particularment vulnerables al 
risc de pobresa i exclusió social, 
ja s’havien intentat aprovar amb 
anterioritat, al Ple del mes de 
maig. En aquell moment, el punt 
va quedar sobre la taula amb la in-
tenció d’aprovar-lo amb el màxim 
consens possible. L’acord de 
l’Equip de Govern amb ICV-EUiA-E 
i PSC que es volia portar a votació 

en aquest Ple tampoc no va poder 
veure la llum.

Els grups favorables a la proposta 
van lamentar no haver pogut 
votar aquest punt. El portaveu 
socialista, Ernest Suñé, va explicar 
que, al seu dia, el mes de maig 
passat, havien presentat “esme-
nes que milloraven el ventall de 
persones beneficiàries, així com 
l’import”, però que, després d’un 
debat amb el grup d’ICV-EUiA-E, 
“tot i que creiem que les nostres 
esmenes eren més generoses, 
vam decidir actuar amb pragma-
tisme per no impedir la millora de 
les bases actuals”. 

Màxim Fàbregas va reconèixer 
l’esforç del grup socialista i va 
explicar que la proposta “intenta-
va que el nombre de famílies que 
poguessin accedir a aquests ajuts 
fos més ampli i que els ajuts fossin 
d’un import superior, i per això 
hi havia condicions de les bases 
que es modificaven”. Fàbregas va 
cloure que “alguns partits tindran 
complicat explicar per què no 
han donat suport a una proposta 
que no perjudica a ningú i que 
impedirà que moltes famílies del 
Masnou s’hagin quedat sense 
aquesta possibilitat.”

Frans Avilés (C’s) va voler recordar 
que, tot i no haver arribat a un 
consens per millora-les, “la gent 
té unes bases aprovades i podrà 
optar a aquests ajuts”. La manca 
d’informació a temps i “haver 
treballat d’esquenes a alguns 
dels grups municipals” van ser 
els arguments als quals, a més 
d’Avilés, també van donar suport 
Jordi Matas (PDeCAT-Unió) i 
Dídac Miró (CUP-PA). “Són temes 
que nosaltres hem portat durant 
molts anys. Què costa trucar-nos 
per dir: volem fer-hi aquestes 
modificacions?”, va dir Matas. 

El Ple d’octubre tomba l’actualització  
dels ajuts sobre la quota de l’IBI

Les bases aprovades al Ple del juliol de 2017 mantindran la seva vigència. MIREIA CUXART
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INSTITUCIONAL

Fàbregas va rebatre les paraules 
del regidor demòcrata afirmant 
que s’havia posat en contacte 
amb el seu grup municipal i 
Eduard Garcia (PDeCAT-Unió) 
va aclarir que “és veritat que 
va contactar-nos per intentar 
desllorigar aquesta situació, però 
creiem que a qui correspon fer-ho 
és a l’Equip de Govern”. També 
va dir que “li vaig comentar que 
nosaltres, de moment, no veiem 
clara la proposta” i va criticar “que 
tampoc no se’ns hagués informat 
d’aquest tema a la passada Junta 
de Portaveus“. D’altra banda, 
Dídac Miró (CUP-PA) va explicar 
que “anàvem a aprovar aquestes 
bases malgrat que no les sentim 
nostres, perquè les consecutives 
vegades que han passat per apro-
vació sempre hem manifestat la 
nostra voluntat de tendir cap a un 
impost progressiu, que no reque-
reixi uns ajuts”. Miró va afegir que 
“així no es fan les coses i no ente-
nem per què la urgència d’última 
hora d’un tema que té unes dates 
clares i sobre el qual és prou difícil 
de trobar un posicionament per 
una organització assembleària 
com la nostra amb tan poc temps 
de marge”.

El debat de les mocions també 
va ocupar gran part del Ple. La 
moció presentada pel Grup 
Municipal del PDeCAT-UNIÓ en 
què sol·licitava  que es proposés 
al Consell de Patrimoni Cultural 
el nom de plaça de l’U d’Octubre 

de 2017 per a la plaça situada 
entre els carrers d’Itàlia, de Roger 
de Flor i Flos i Calcat va quedar 
rebutjada, en comptar amb els 
vots a favor del partit que la va 
presentar (5 vots), el vot contrari 
de C’s (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) 
i PSC (2 vots) i les abstencions 
de l’Equip de Govern (6 vots) i la 
CUP-PA (2 vots). Per contra, van 
ser aprovades les mocions que 
demanaven, a proposta del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA-E, mesures 
de compensació als comerciants 
i titulars d’activitats econò-
miques afectats per les obres 
municipals –que va comptar 
amb els vots contraris de l’Equip 
de Govern (6 vots) i la CUP-PA (2 
vots)–; i la presentada pel Grup 
Municipal Demòcrata (PDeCAT-
UNIÓ), amb esmenes incorpora-
des de C’s, ICV-EUiA-E i PSC, per 
sol·licitar que les estacions de 
tren del Masnou i Ocata passin a 
integrar-se a la zona tarifària 1, 
primera corona, que únicament 
va comptar amb el vot contrari 
de la CUP-PA (2 vots).

>  Altres punts que es van  
debatre al Ple:

•  Es va donar compte del  
Decret d’alcaldia amb número 
2036, amb data 10 d’octubre de 
2018,  pel qual es modifica 

   el règim 
  de dedicacions d’un regidor.
•  Es va ratificar el Decret d’alcal-

dia número 1964, amb data 1 

d’octubre de 2018, de nomena-
ment dels representants  
del Consell Municipal de 
Promoció Econòmica al Consell 
de la Vila. 

•   Es va aprovar la modificació de 
la vigència de l’annex VI (pro-
ductivitat) de l’acord de condi-
cions laborals dels empleats i 
empleades públiques.  
L’únic grup que va votar-hi en 
contra va ser la CUP-PA  
(2 vots).

•  Es va aprovar el conveni de 
delegació de la competència 
municipal del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) al Consell 
Comarcal del Maresme per 
als anys 2019-2021 i addenda 
econòmica per a l’any 2019. 
Els grups que van votar-hi en 
contra van ser ICV-EUiA (2 vots) i 
la CUP-PA (2 vots).

•  Es va aprovar, provisionalment, 
la modificació puntual del 
PGOU en el sector 10 Llevant. 
En contra hi va votar ICV-EUiA (2 
vots) i es van abstenir PDeCAT-
UNIÓ (5 vots) i la CUP-PA  
(2 vots).

•  Es va aprovar, provisionalment, 
la modificació puntual del 
PGOU en l’àmbit de la UA1 Can 
Montals. L’únic grup que va  
votar-hi en contra va ser la CUP-
PA (2 vots).

•  Es van prorrogar les  
guinguetes per a l’any 2019. 
L’únic grup que va votar-hi en 
contra va ser la CUP-PA  
(2 vots).

> Declaracions institucionals

•  Declaració institucional presen-
tada pel Grup Municipal d’ERC-
AM-MES amb motiu del primer 
aniversari de l’1 d’octubre. Va 
ser aprovada en comptar amb 
els vots a favor d’ERC-AM-MES 
(6 vots) i PDeCAT-UNIÓ (5 vots); 
en contra de C’s (3 vots) i PSC (2 
vots), i les asbtencions d’ICV-EU-
iA (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).

•  Declaració institucional pre-
sentada pel Grup Municipal del 
PSC-CP a favor del diàleg polític 
dins el marc legal de l’Estatut i 
la Constitució. No va ser apro-
vada, en rebre els vots contraris 
de tots els partits a excepció 
d’ICV-EUiA (2 vots), que es va 
abstenir.

•  Declaració institucional pre-
sentada pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA de suport als actes 
del 80è aniversari del comiat de 
les Brigades Internacionals. Es 
va aprovar per unanimitat.

> Audiència pública

En el torn de l’audiència pública 
prèvia a la sessió plenària, les 
consultes van ser sobre els 
problemes de manteniment de 
les mines d’aigua del municipi 
d’una usuària de la Mina Malet 
i el desacord d’un ciutadà amb 
la gestió de la neteja de la via 
pública. 
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ACCIÓ SOCIAL

Des del 31 d’octubre, 
la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA) 

de la Generalitat de Catalunya, 
que té la competència en atenció 
als menors, ha reconvertit l’Alberg 
Batista i Roca del Masnou en un 
centre de primera acollida per a 

menors migrants sense referents 
familiars, amb una capacitat 
d’unes 50 places. Com a mesura 
provisional, aquest espai era un 
centre d’emergència temporal amb 
prop de 100 places.

Tal com passava ara, al centre hi ha 
nois d’entre 14 i 17 anys provinents 

majoritàriament del nord d’Àfrica. 
Se’ls oferiran tallers ocupacionals i, 
en els casos en què sigui necessari, 
escolarització al municipi. 

Així en va informar Georgina Oliva, 
secretària d’Infància i Adolescència, 
el 30 d’octubre, a Canet de Mar. A 
la trobada hi va assistir l’alcalde 

del Masnou, Jaume Oliveras, i la 
regidora d’Ensenyament, Sílvia 
Folch, i es van acordar diverses 
reunions de treball al llarg del mes 
de novembre per tal d’establir 
els mecanismes de coordinació 
entre administracions i vehicular 
la integració d’aquests menors al 
municipi. 

L’Alberg Batista i Roca del Masnou  
és un centre de primera acollida  
de menors nouvinguts
Té una capacitat d’unes 50 places i hi viuen nois d’entre 14 i 17 anys

Sh
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ACCIÓ SOCIAL

El Centre de Distribució 
d’Aliments del Masnou, 
La Sitja, ha beneficiat 
270 famílies i 675 

persones durant el primer any de 
funcionament. El divendres 9 
de novembre, l’Espai Escènic 
va acollir l’acte de celebració 
d’aquesta fita, en què es va fer 
balanç del treball de col·laboració 
entre l’Ajuntament del Masnou 
i les tres entitats socials del 
municipi que gestionen aquest 
centre: Càritas, Creu Roja, i 
Fundació Temps i Compromís.

L’acte, presentat per Solange 
Boch, voluntària de La Sitja, va 
comptar amb els parlaments de 
Mònica Yoldi, com a representant 
de Càritas; Jaume Bonet, 
vicepresident de Creu Roja Alella, 
el Masnou i Teià, i Foro Mejías, 
president de la Fundació Temps 
i Compromís. A l'acte també 
hi va assisstir el regidor d'Acció 
Social, Albert Alfaro, i la cloenda 
de la celebració va ser a càrrec de 
l’alcalde, Jaume Oliveras.

Durant l’acte es van repassar els 
inicis del projecte. Era l’any 2015, 
en el marc del Consell Municipal 

de Benestar Social, quan es va 
acordar iniciar un treball conjunt 
entres aquestes tres entitats, que, en 
aquell moment, repartien aliments 
i altres prestacions de primera 
necessitat a famílies en situació 
de vulnerabilitat al municipi. Amb 
l’objectiu de millorar la coordinació 
dels diferents bancs de prestació i 
el que oferia cada un, es va decidir 
iniciar un treball de col·laboració 
entre l’Ajuntament i aquestes tres 
entitats socials per tal de crear el 
Centre de Distribució d’Aliments. La 
iniciativa va néixer amb la voluntat 
de garantir una prestació equitativa 
i igualitària a la ciutadania, 
optimitzar els 
recursos humans 
i materials, i 
adequar l’espai a la 
normativa actual.

L’activitat 
realitzada durant 
aquest primer any 
de vida del centre 
es resumeix en la 
xifra de 37.290 kg. 
Aquest és el pes 
total dels lots entregats d’aliments i 
productes bàsics d’higiene. Durant 

l’acte també es van citar altres 
col·laboracions que han aportat 
un valor incalculable a aquest 
projecte, com la de l’Institut Català 
de la Retina, que ha realitzat 35 
revisions oculars a usuaris del centre 
i ha permès que 6 persones hagin 
rebut ulleres graduades de forma 
gratuïta, o la dels centres educatius 
del municipi, que s’hi han acostat 
per conèixer de prop aquesta tasca, 
ajudar a difondre aquesta realitat i 
aportar productes per als lots. 

Des de totes tres entitats es va voler 
agrair a les persones voluntàries les 
moltes hores de dedicació amb què 

Llarga vida a La Sitja
El Centre de Distribució d’Aliments del Masnou celebra el primer any

El Gran Recapte d’Aliments
El Banc dels Aliments organitza, un cop més, la campanya del Gran Recapte 
d’Aliments, els dies 30 de novembre i 1 de desembre. Al Masnou, l’any passat es 
van recollir més de 33 tones de menjar als diferents supermercats del municipi, 
que van formar part dels lots d’aliments que es donen a les famílies en situació 
de vulnerabilitat com una prestació més dels serveis socials bàsics municipals.
Més informació: www.granrecapte.com  

omplen els 300 metres quadrats 
de La Sitja, i l’ajuda de les 
donacions del Banc d’Aliments, 
però també d’entitats, empreses i 
particulars units pel principi de la 
solidaritat. La bona predisposició 
dels usuaris també va ser 
destacada durant l’acte, que va 
cloure amb el concert de música 
gòspel de la formació Gospelsoul. 

Com a cloenda d’aquest primer 
aniversari, l’alcalde, Jaume 
Oliveras, a part de felicitar 
les entitats i les persones 
voluntàries, va finalitzar dient 
que la transformació que s’està 

visualitzant del 
Masnou (en l’espai 
públic, l’oferta 
comercial, etc.) no 
és completa si no 
s’acompanya de 
serveis que, com La 
Sitja, col·laboren en la 
millora de la qualitat 
de vida i la integració 
de les persones al 
municipi.  
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Un nou eix comercial
Es presenta el Pla estratègic de comerç del Masnou

El nou projecte urbanístic 
que té com a nucli central 
el carrer de Roger de 
Flor ha donat com a 

resultat un nou eix comercial que 
representarà una nova centralitat 
al municipi.” Així va començar 
la presentació del Pla estratègic 
de comerç del Masnou, de la 
mà de la regidora de Promoció 
Econòmica, Sílvia Folch,el dijous 
8 de novembre, al vespre. L’acte, 
al qual van assistir una vuitantena 
de persones, també va comptar 
amb l’alcalde, Jaume Oliveras, i 
el diputat delegat de Comerç de 
la Diputació de Barcelona, Isaac 
Albert. Roger Gaspa va participar-
hi com a director de l’empresa 
que ha elaborat el document, RBD 
Consulting Group.

L’orografia del municipi ha estat 
un dels impediments pels quals 
al Masnou no ha existit un centre 

comercial urbà consolidat. A 
aquest fet, s’hi han sumat les 
dificultats d’aparcament a la 
zona. Després d’una anàlisi, Roger 
Gaspa va explicar que les darreres 
intervencions urbanístiques 
facilitaven la creació d’un nou 
centre, un canvi vist com una 
oportunitat de potenciar el 
Masnou com a destí de compres i 
enfortir el teixit comercial actual. 

Quant als efectes sobre el teixit 
comercial, l’estudi els revela com 
a positius, amb la generació d’una 
centralitat comercial urbana que 
vertebrarà el comerç del municipi. 
Gaspa va insistir en la idea que “no 
és tan important si una persona 
compra en una botiga o una altra 
del Masnou, sinó que la gent compri 
al Masnou pel seu atractiu general”. 

A continuació, la regidora Sílvia 
Folch va exposar les actuacions 

que s’estan duent a terme des 
de la Regidoria de Promoció 
Econòmica en aplicació de les 
línies estratègiques principals del 
Pla: potenciar la competitivitat 
del comerç urbà i millorar el 
posicionament del Masnou com 
a destí de compres, oci, lúdic i 
turístic. 

“Els canvis en la mobilitat 
estan generant noves formes 
d’entendre les ciutats i el seu 
comerç”, va explicar el diputat 
Isaac Albert, que va veure aquest 
nou eix comercial com el punt 
de partida d’“un nou Masnou, on 
es generin noves experiències 
de compra a favor del comerç 
de proximitat a partir del treball 
conjunt entre les administracions 
i el sector comercial”. 

L’alcalde va cloure la trobada 
repassant els projectes que 

ELS HÀBITS DE CONSUM 

L’estudi revela que més 
del 80% dels masnovins i 
masnovines compren el 
producte quotidià al municipi. 
En canvi, només el 27% 
compra aquí els productes 
no quotidians; la resta, es 
desplaça a zones comercials 
més grans. Amb tot, aquestes 
xifres es tradueixen en el 
fet que, de cada 100 euros 
destinats a la compra, només 
47 es gasten als comerços del 
Masnou.

L’estructura comercial del 
Masnou la formen 710 
establiments. La presència 
d’oferta quotidiana (16%) i 
restauració (14%) segueix el 
mixt comercial habitual en 
aquest tipus de municipi. No 
succeeix igual amb l’oferta de 
comerç no quotidià, bastant 
per sota respecte d’altres 
municipis. Per exemple, a 
Premià de Mar el comerç no 
quotidià representa el 40% de 
l’oferta. Per contra, el capítol de 
serveis té molta més presència 
respecte del que s’observa en 
municipis semblants. 

s’havien tirat endavant durant 
aquest mandat per posar el 
poble en marxa. “Cal un poble 
on es pugui passejar, fer un 
espai públic més amable”, va dir, 
i es va referir a la reurbanització 
del carrer de Roger de Flor, de 
muntanya fins a mar, com “la gran 
rambla del Masnou”. També va 
parlar sobre l’aparcament i va 
anunciar la creació de 250 noves 
places públiques a l’Illa Centre 
“que tenen per objectiu donar 
oxigen als residents i dinamitzar 
el comerç”. 

El Pla estratègic de 
comerç del Masnou es 
pot consultar a 
www.elmasnou.cat.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Les Jornades d’Ocupació connecten 
empreses amb candidats
Una vuitantena de persones van participar en les activitats programades  

El divendres 9 de 
novembre, al migdia, a 
la Sala Joan Comellas de 
l’Edifici Centre, va tenir 

lloc la cloenda de la quarta edició 
de les Jornades d’Ocupació 
d’Alella, Teià i el Masnou. Tal com 
van dir la regidora de Promoció 
Econòmica del Masnou, Sílvia 
Folch, i la d’Ocupació d’Alella, 
Laura Ribalaiga, aquesta edició 
ha suposat un salt qualitatiu 
de les jornades que, fins ara, 
s’havien centrat únicament 
en la formació dels candidats. 
Enguany, s’ha ofert suport als 
empresaris del territori i una 
sessió d’speed networking 
(entrevistes ràpides) va 
aconseguir reunir candidats 
amb empresaris. L’alcalde del 
Masnou, Jaume Oliveras, també 
present a la cloenda, va remarcar 
l’esforç de tots tres ajuntaments 
per a la consecució d’aquestes 
jornades. Sobre el municipi, 

Oliveras va explicar el revifament 
de l’activitat comercial que es 
preveu després de conèixer 
les dades del Pla estratègic 

QUÈ ÉS L’SPEED 
NETWORKING?

Una sessió de speed 
networking consisteix en una 
sèrie d’entrevistes ràpides (de 
3 minuts) en què les persones 
candidates han de presentar el 
seu perfil professional a cada 
una de les empreses assistents. 
Aquestes reben, durant una 
sessió prèvia, un entrenament 
sobre com utilitzar aquesta 
tècnica d’entrevista.
Les activitats de networking 
poden ser un espai profitós 
tant per a les persones 
candidates com per a les 
empreses del territori. A 
les jornades, hi han estat 
convidats experts en els 
àmbits dels recursos humans, 
el networking, el coaching 
i el lideratge per facilitar als 
participants espais i recursos 
que suposin una oportunitat 
de millora professional.

Durant la cloenda, els edils van coincidir en el salt qualitatiu d'aquesta edició de les jornades. MIREIA CUXART

M
om

en
t d

e l
a p

re
pa

ra
ció

 de
ls 

ca
nd

id
at

s p
er

 a 
l'S

pe
ed

 N
et

wo
rk

in
g.

 CE
D

ID
A

de comerç, presentat la tarda 
anterior, al mateix edifici.

La programació de les jornades 
va combinar xerrades d’experts 
en selecció de personal i 
networking (treball en xarxa), 
tallers de preparació de l’speed 
networking adreçats a persones 
candidates i responsables de 
selecció, i xerrades per incidir 
en la motivació com a element 
clau en el procés de recerca de 
feina. En total, hi van participar 
una vuitantena de persones i les 
jornades van tenir lloc els dies 7, 
8 i 9 de novembre amb diverses 
activitats a les poblacions que en 
formen part.
Les edicions anteriors d’aquestes 
jornades van tractar aspectes 
clau per a l’ocupació, com les 
característiques del mercat 
de treball, l’autoconeixement, 
eines per a la recerca de 
feina o l’autoocupació com a 
alternativa. 
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OBRES

A la banda urbana hi ha un ascensor. RAÜL ANDREU

A la banda del passeig Marítim s'hi ha fet una rampa i se n’ha modificat l’escala existent. RAÜL ANDREU

El del carrer del Brasil és 
l’últim pas soterrat del 
Masnou abans d’arribar 
al municipi veí de Premià 

de Mar. Les obres de millora de 
l’accessibilitat han durat prop 
de vuit mesos, una intervenció 
complicada que s’ha estructurat 
en tres fases i que finalitzarà aquest 
mes de novembre.

A la banda urbana, s’hi ha construït 
una tramada d’escales i s’hi ha 
instal·lat un ascensor per adaptar 
aquest accés a persones amb 
mobilitat reduïda. En aquest costat 
del pas soterrat no hi ha rampa 

per manca d’espai per construir-la. 
També s’ha fet la connexió des de la 
nova ubicació al pas soterrat actual, 
a sota del carrer d’Àngel Guimerà. 
D’altra banda, en aquest nou accés 
al passeig Marítim hi ha  una rampa 
i se n’ha modificat l’escala existent.

Tot i que el pas soterrat es va 
reobrir el 15 de juny, de manera 
que va quedar habilitat l’accés 
al passeig Marítim i a la platja 
per a la temporada d’estiu, les 
obres han comptat amb fins a 
dues pròrrogues, derivades de 
l’alta complexitat de l’operació 
soterrada. 

Renovat el pas subterrani del carrer del Brasil
Les obres de millora de l’accessibilitat són a punt de finalitzar

EL MASNOU VIU    NOVEMBRE 2018 13





CULTURA

Imatge de l’edició anterior.  
BLANCDEGUIX

El mal temps  
no atura la Castanyada 

La previsió de mal temps va obligar a modificar, 
ajornar i, fins i tot, anul·lar, algunes de les 
activitats que les entitats i l’Ajuntament havien 
organitzat per celebrar la Castanyada al 

Masnou, el dimecres 31 d’octubre a la tarda i a la nit. 
Amb tot, les imatges que ha deixat la cita d’aquest 
any demostren que ni el fred, ni el vent ni la pluja no 
van aconseguir aigualir la festa. 

FOTOGRAFIES: RAMON BOADELLA

Per a més informació: 
www.blancdeguix.com

VI Llucifest: 
una festa per 
celebrar l’art  
al Masnou

Aquest any, el Festival 
d’Art Contemporani 
de Blanc de Guix 
Llucifest celebrarà 

els quinze anys de l’escola amb 
una jornada plena d’activitats 
obertes a tothom.

La festa serà el dissabte 1 de 
desembre i començarà amb 
una mostra col·lectiva d’art 
contemporani a l’Espai Casinet 
on seran presents la pintura, la 
performance (acció artística) i la 
instal·lació.  

A la tarda, a partir de les 17 h, 
a la seu de Blanc de Guix (c. 
de Buenos Aires, 20), s’hi han 
programat diferents tallers 
artístics, des de raku (ceràmica) 
fins a estampació tèxtil. A més, 
el grup de flamenc de l’escola 
de ball Maribel’s mostrarà 
un seguit de peces que 
fusionaran aquesta dansa amb 
la performance. Arribada la nit, 
hi haurà un espectacle de circ 
a càrrec de LaPoet i un sopar 
popular amb menjar de la food 
truck que s’instal·larà al carrer. 
Després del sopar, karoke artístic 
i discjòquei fins a mitjanit. Una 
jornada plena de propostes per 
a petits i grans. 
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ACTUALITAT

  EDIFICI

El projecte preveu una 

edificació plurifamiliar 

aïllada i l’alçària del

bloc serà de planta baixa 

més tres plantes

Pas endavant del projecte de 36 nous 
habitatges per a la gent gran
La promoció s’ubicarà a l’avinguda de Joan XXIII amb el carrer del Dr. Oliver Gumà

L’Institut Català del 
Sòl (Incasòl) de 
la Generalitat de 
Catalunya va presentar a 

l’Ajuntament el projecte bàsic de 
l’edifici dotacional d’habitatges 
de lloguer de l’avinguda de Joan 
XXIII, on es preveu la construcció 
de 36 pisos de protecció oficial 
per a gent gran.

L’any 2005, l’Ajuntament va signar 
un conveni amb l’Incasòl per a la 
construcció d’aquests habitatges, 

però la posterior crisi econòmica 
va deixar el projecte aturat.  El 
maig del 2017, la Generalitat va 
anunciar la represa de projectes de 
construcció d’habitatge públic com 
aquest. 

El projecte preveu una edificació 
plurifamiliar aïllada i l’alçària del 
bloc serà de planta baixa més tres 
plantes. Del total d’habitatges, 32 
seran d’una habitació (amb una 
superfície útil mitjana de 45 m2) i 
quatre seran de dues habitacions 

(amb una superfície útil mitjana de 
62 m2). Aquests últims es destinaran 
a gent gran amb fills incapacitats al 
seu càrrec. Dels quatre habitatges 
de dues habitacions, tres se situaran 
a la planta baixa i un, a la tercera 
planta.

Els habitatges comptaran amb 
una sala/menjador/cuina, un 
dormitori doble, bany i un 
safareig/estenedor.  L’accés als 
habitatges es farà a través d’una 
zona enjardinada de la cara nord 
del bloc, que donarà al carrer del 
Dr. Oliver Gumà. L’aparcament 
quedarà soterrat.  

L'Incasòl entrega a l'Ajuntament el projecte d'aquest edifici, que ha estat aturat més de deu anys.
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ACTUALITAT

Els pisos d’habitatge protegit de gent gran participen  
en un projecte contra la pobresa energètica

La comunitat veïnal 
dels pisos d’habitatge 
protegit del carrer 
de Ciudad Real, 8, ha 

participat en el projecte de 
l’associació sense ànim de lucre 
Ecoserveis relatiu a comunitats 
veïnals contra la pobresa 
energètica. 

Després d’un estudi i una 
diagnosi de la situació 
energètica de l’edifici i dels 
habitatges, durant prop de 
sis mesos  la comunitat veïnal 
ha rebut  un acompanyament 
durant el  qual ha estat 
assessorada per optimitzar els 
contractes de subministraments 
i disminuir la despesa de les 
factures. Aquest  projecte es 
complementa amb la idea que, 

a partir de l’estalvi econòmic que 
s’ha aconseguit amb canvis en 
temes d’eficiència energètica, 
aquesta comunitat pugui 
engegar el projecte de comunitat 
autofinançada. 

>   Una xerrada sobre les 
comunitats autofinançades 

Les Comunitats Autofinançades 
(CAF) són grups de 10 a 30 
persones que progressen juntes, 

es reuneixen periòdicament 
per estalviar en comú, prendre 
crèdits del fons compartit per 
resoldre necessitats, i ajudar-se 
mútuament. 

Al Masnou hi tindrà lloc una 
xerrada el 26 de novembre, a 
les 18.30 h, a la sala polivalent 
de l’Edifici Centre (primera 
planta). 

Aquesta metodologia, referent 
en innovació social, ha rebut 
premis com el de Millors 
Pràctiques en Microfinances a 
Europa, i ha estat referenciada 
com a bones pràctiques al 
web de la Comunitat Europea, 
per la European Microfinance 
Network i l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Una nova mesura facilitarà l’accés de la gent jove 
a un habitatge protegit
Els llogaters de les promocions de Can Jordana i Sector Llevant no obtindran noves pròrrogues 

Els llogaters de les 
promocions d’habitatges 
de protecció oficial per 
a joves de Can Jordana 

(18 habitatges) i Sector Llevant 
(72 habitatges) no obtindran 
noves pròrrogues en els seus 
contractes d’arrendament. Els 
presidents de les comunitats de 
veïns d’ambdues promocions van 
ser informats d’aquesta mesura a 
la reunió mantinguda el dimarts 
30 d’octubre amb el regidor 
d’Habitatge, Albert Alfaro. També 
hi va assistir un representant 
de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

Al Masnou, actualment hi ha una 
llista de més de 500 persones 
pendents d’accedir a un pis de 

lloguer, 200 de les quals són  
gent jove. 

El juliol de 2017, la Junta de 
Govern Local va aprovar el retorn 
als criteris originals d’adjudicació 
dels habitatges de protecció 
oficial per a joves, que establien 
que fos rotacional i per a joves 
menors de 35 anys, entre d’altres 
requisits. Aquesta mesura respon 
a l’objectiu que tothom ha de tenir 
la possibilitat de gaudir durant cinc 
anys dels pisos de protecció oficial 
i, després, fer el salt a un altre pis de 
lloguer o compra de mercat lliure. 

Una vegada l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya ha 
informat sobre les dates de 
venciment dels contractes 

d’arrendament actuals, 
l’Ajuntament, conscient que 
els preus del lloguer són molt 
elevats, fet que pot representar 
una dificultat per als usuaris amb 
un contracte que venci en breu a 

l’hora de trobar un altre habitatge, 
ha cregut oportú donar un període 
extraordinari de permanència 
en els habitatges, fins al 30 de 
novembre de 2019, tal com han fet 
altres administracions.  

La promoció inclou vint habitatges. RAMON BOADELLA

Tres blocs d'habitatges formen la promoció del Sector Llevant. RAÜL ANDREU
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GENT GRAN

La Festa de la Gent 
Gran havia quedat 
petita per al nodrit 
col·lectiu de 

persones de més de 65 anys 
del Masnou. Exposicions, 
visites guiades, tallers, 
xerrades, cinema, activitats 
esportives, representacions 
teatrals…, un reguitzell de 
persones han participat en 
les activitats programades 
en la primera edició de la 
Setmana de la Gent Gran, 
celebrada del 5 a l’11 de 

novembre en diferents 
punts del municipi, amb 
masnovins i masnovines 
amb molta marxa com a 
protagonistes.

Aquesta gran setmana va 
cloure amb la celebració 
de les noces d’or, un 
homenatge a les parelles 
de la vila que celebren el 
cinquantè aniversari de 
la seva unió, i l’espectacle 
teatral Enchanté, de la 
companyia Divinas. 

Gent gran amb molta marxa
Finalitza amb èxit la setmana dedicada especialment a aquest col·lectiu 

L'Ajuntament va homenatjar les parelles que aquest 2018 celebren les noces d'or, és a dir, cinquanta anys d'unió matrimonial. RAMON BOADELLA

Enchanté  va ser un homenatge a les cançons i artistes que van sobreviure a la guerra. RAMON BOADELLA

EL MASNOU VIU    NOVEMBRE 201818



COMUNITAT

L’any 2019 tindrà lloc la celebració 
d’eleccions municipals i al 
Parlament europeu, en què podran 
participar ciutadans i ciutadanes 
de la Unió Europea (UE) residents 
a Espanya i, a més, en les eleccions 

municipals, els nacionals de dotze 
països que han signat un acord de 
reciprocitat de vot amb Espanya 
(Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, 
Corea, Equador, Islàndia, Noruega, 
Nova Zelanda, el Paraguai, el Perú, 
i Trinitat i Tobago). El termini de 
presentació de sol·licituds és des 
de l’1 de desembre de 2018 fins 
al 15 de gener de 2019 a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana (OAC).

>  Nacionals de països de la  
Unió Europea

Els ciutadans i ciutadanes de la 
UE a Espanya que reuneixin els 
requisits per ser electors exigits als 
espanyols poden exercir el dret a 
vot en les eleccions municipals i/o 

al Parlament Europeu si manifesten 
la seva voluntat d’exercir aquest 
dret. Aquesta intenció l’han de 
comunicar a l’Ajuntament del 
seu municipi de residència, on 
els serà facilitat el document de 
manifestació de voluntat de vot.

>  Nacionals de països amb 
acords de reciprocitat per  
a les eleccions municipals

Els nacionals de països amb acords 
que reconeixen el dret a vot en les 
eleccions municipals, que resideixin 
a Espanya i que compleixin els 
requisits per ser electors poden 
sol·licitar la inscripció en el cens 
electoral per a les eleccions 
municipals de 2019.

>  Es crea un bo tèrmic, en relació 
amb les despeses de calefacció

Fa tot just un any es va aprovar 
un nou bo social, un descompte 
sobre la tarifa elèctrica que 
té per objectiu garantir el 
subministrament a les llars 
amb pocs ingressos econòmics 
i a famílies nombroses o que 
presentin circumstàncies especials. 
Aquest descompte oscil·la entre 
el 25% i el 40% de l’import de la 
potència i el consum.

Amb la recent aprovació del Reial 
decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, 
l’actual bo social elèctric amplia la 
seva cobertura:

•  El límit màxim de renda perquè 
les famílies monoparentals 
puguin accedir al bo social s’ha 
incrementat en relació amb el de 
les famílies biparentals (un 50%).

•  Els límits de consum amb dret a 
descompte s’han ampliat un 15%. 
A més, el còmput de consum 
anual amb dret a descompte 
que es liquidava cada mes es 
flexibilitza. Ara, l’energia amb 

dret a descompte no consumida 
un mes es pot utilitzar en un 
altre moment. Es facilita així la 
protecció de les llars durant els 
mesos de major consum, que 
acostumen a correspondre als de 
temperatures més baixes.

•  El termini per renovar el bo 
social elèctric, que afecta aquells 
consumidors que ja disposaven 
del bo social antic, s’ha ampliat 
fins al 31 de desembre.

A més, el Reial decret llei prohibeix 
el tall de subministrament en les 
llars acollides al bo social on visqui 
almenys un menor de 16 anys. 
La mesura s’estén a les llars on 
resideixi almenys una persona 
amb un nivell de discapacitat del 

33%. També s’aplicarà quan visqui 
a l’habitatge almenys una persona 
en situació de dependència en 
grau II i III.

>  El bo tèrmic, una ajuda 
econòmica per a les despeses 
de calefacció

El bo social tèrmic (BST) és una 
ajuda econòmica directa perquè 
les llars vulnerables facin front 
a despeses de calefacció, aigua 
calenta o cuina aquest hivern, amb 
independència del combustible 
que utilitzin. El rebran aquest 
hivern les llars que estiguin 
acollides al bo social en data 31 
de desembre de 2018. L’import 
dependrà de la quantitat que es 
consigni cada any als Pressupostos 
generals de l’Estat i del nombre de 
beneficiaris del bo social elèctric en 
data 31 de desembre. La quantia 
de l’ajut dependrà de la condició 
de consumidor vulnerable o 
vulnerable sever, i de la zona 
climàtica de la seva localitat.
A manera de referència, amb un 
pressupost de 100 milions d’euros 

i si el nombre de beneficiaris del 
bo elèctric el 31 de desembre 
fos d’1,5 milions, les quanties del 
bo oscil·larien entre un mínim 
de 25 euros (per al consumidor 
vulnerable en zona càlida) i 
un màxim de 130 euros (per al 
consumidor vulnerable sever en 
zona molt freda). 

S’amplia la cobertura del bo social elèctric

Més informació: 
Per a més informació, podeu 
adreçar-vos a les oficines de les 
empreses de subministrament 
elèctric o bé consultar els seus 
llocs web.

Per a més informació sobre 
les condicions del bo social, 
com fer la sol·licitud i en 
cas de voler reclamar si és 
indegudament denegat, 
recordeu que teniu l’Oficina 
Municipal d’Informació de 
Consum al vostre servei: c/ de 
Roger de Flor, 23, tel. 93 557 
18 00, omic@elmasnou.cat.

> Cens d’electors estrangers residents a Espanya (CERE)

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’1 de desembre de 2018 fins 
al 15 de gener de 2019

>  Requisits per tenir dret  
a la inscripció:

a) Ser major de 18 anys i no estar 
privat del dret de sufragi actiu.

b) Estar inscrit en el padró 
municipal d’habitants.

c) Estar en possessió d’autorització 
de residència a Espanya.

d) Haver residit legalment a 
Espanya el temps exigit en l’acord 
corresponent (5 anys en el moment 
de la sol·licitud o 3 anys el dia de 
la votació per als nacionals de 
Noruega).

e) Complir els altres requisits 
establerts en l’acord corresponent.
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Amb quasi trenta anys 
d’experiència, el doctor 
Joaquin Mauricio, oftal-

mòleg d’Agora Clínic Maresme, 
lamenta que els casos d’algu-
nes patologies oculars  més 
greus com la DMAE , la diabetis 
o el glaucoma, hagin augmen-
tat considerablement al llarg 
dels últims anys. Responent 

doncs a la voluntat d’oferir un 
diagnòstic rigorós i una detecció 
precoç, Àgora Clínic Maresme 
disposa de la tecnologia més 
puntera en el sector oftalmolò-
gic: el Tomògraf de coherència 
òptica (OCT). 

Aquesta instal·lació permet re-
alitzar un estudi objectiu de la 
retina i macula per la prevenció 

i seguiment de la degenera-
ció macular associada a l’edat 
(DMAE) i del nervi òptic, i la 
capa de fibres nervioses. Es trac-
ta, doncs, d’una prova revolu-
cionària per la detecció i segui-
ment de malalties com la DMAE, 
la diabetis i el glaucoma. L’OCT 
no requereix contacte directe 
amb l’ull, en la majoria dels ca-
sos evita la molesta dilatació 

de la pupil·la, és ràpida i, el més 
important: no té cap efecte se-
cundari per al pacient. Tot això 
fa que s’hagi convertit en una 
prova puntera en el sector of-
talmològic deixant enrere altres 
pràctiques de diagnosi molt 
més incòmodes per al pacient. 

El doctor Joaquim Mauricio Ca-
sanovas és director d’Àgora Clínic 
Maresme (C/Navarra, 58 El Mas-
nou), centre mèdic privat afiliat a 
les principals mútues i n’és també 
el responsable de l’àrea d’oftal-
mologia. Llicenciat en Medicina i 
Cirurgia a la Universitat de Barce-
lona l’any 1981 i especialitzat en 
Oftalmologia a l’Hospital Clínic 
de Barcelona d’on va ser profes-
sor associat. Després d’anys tre-
ballant al costat del doctor Coret 
a IOB Diagonal, actualment Mau-
ricio compagina la tasca d’Àgora 
Clínic Maresme amb la Clínica 
Corachan. 

Pioners en tecnologia
El Tomògraf de coherència òptica (OCT) permet una detecció còmoda  
i precoç de patologies greus com ara la degeneració macular (DMAE),  
el glaucoma i la diabetis i controla la nostra salut ocular. 

Àgora Centre Mèdic Maresme, Carrer Navara 58 – EL MASNOU 
Tel.: 93 540 75 42 – info@agoraclinicmaresme.com
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ESPORTS

Hamza es projectarà el 29 de 
novembre al vespre (20.30 h) al 
cinema La Calàndria, en un acte 
que comptarà amb la presència 
del protagonista, el jove masnoví 
Hamza Driouech, una figura 
de referència al club El Masnou 
Basquetbol. El documental (50’) 
sobre la vida i el projecte que 
duu el seu nom és una història 
de valors, de convivència sense 
renunciar a la seva cultura i de 
passió pel bàsquet.

Dirigit per Vidal Sabater i Juan 
Sánchez, es va estrenar a la 44a 
edició del Filmets Badalona 
Film Festival com “la història del 
trajecte vital d’un jove català 
d’origen marroquí que, gràcies al 
bàsquet, es troba a ell mateix”. El 
documental posa en relleu com el 

bàsquet pot afavorir la integració 
social, com els valors d’aquest 
esport van fer que aprofités allò 
que oferia l’escola per superar la 
vulnerabilitat i el risc de caure en 
l’exclusió social.

El documental ha comptat amb 
la participació de Badalona 
Comunicació. La iniciativa va 
aconseguir engrescar també El 
Masnou Basquetbol, l’Ajuntament 
del Masnou i la Federació Catalana 
de Bàsquet, que han col·laborat 
en la realització del projecte que 
s’explica al documental.

A l’acte de presentació al Masnou 
també hi assistiran els directors 
del documental; l’alcalde, Jaume 
Oliveras, i el president d’El Masnou 
Basquetbol, Josep Hinojosa. 

El documental ‘Hamza’ es presenta al Masnou

HAMZA DRIOUECH

El documental dona a conèixer la història d’èxit d’aquest 
jove masnoví d’origen marroquí

En trobareu més informació a www.projectehamza.org. CEDIDA
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PUNT DE TROBADA

“Ens fa molta il·lusió tenir equips 
femenins de futbol. Enguany hem 
estat a punt de crear-ne, però no 
ha estat possible. S’aconseguirà”. 
Així ho afirma Marc Reyes, director 
esportiu i jugador del primer equip 
del Club Deportiu Masnou. 

És una previsió fonamentada, ja 
que el club ha rebut peticions 
aquest any de nenes que volien 
apuntar-s’hi. “Hem hagut de dir que 
no perquè eren d’edats diferents 
i no podíem crear cap equip en 
cap categoria. Segur que ho farem 
l’any que ve”, explica Reyes. La meta 
immediata és formar un equip i, si 
és possible, tenir-ne quatre o cinc en 
diferents categories: “I, per què no, 
un primer equip femení en lligues 
professionals d’aquí a uns anys?”

Matisa que sí que hi ha dues 
nenes que juguen a les categories 
aleví i benjamí, amb edats en les 
quals encara poden federar-se en 
equips mixtos. El director esportiu 
assegura que el futbol femení és un 
dels projectes prioritaris de la Junta 
que presideix Juan José Benítez 
i que va renovar mandat aquest 
abril sense que es presentés cap 
candidatura alternativa. 

L’altre pilar on s’aboca il·lusió, talent 
i esforç és el planter, la base i el futur 
del club. Les xifres són significatives, 
en un club que compta amb uns 
300 jugadors: “Hem crescut de 17 a 
24 equips respecte a la temporada 
passada”, detalla Reyes. Segons 
afirma, la fórmula es basa en la 
feina: “Ens ho vam treballar molt 
al camp. Han renovat el 95% dels 
jugadors i n’han vingut més de 
fora”. Volen cuidar molt el futbol 
base i “que el primer equip es 
nodreixi sobretot de jugadors 
de casa;  això s’aconsegueix amb 

bons equips en les categories 
inferiors i bons entrenadors”. “Aquí 
posem totes les eines per crear 
bons futbolistes, perquè els nens 
aprenguin a jugar i per transmetre 
els valors de l’esport”, comenta.

Si bé cada setmana es convoquen 
al primer equip jugadors del 
juvenil, l’objectiu és ampliar el 
total de jugadors fets a la casa, ja 
que actualment són tres els que 
són del Masnou. És un club amb 

El planter i el futbol femení, apostes  
de futur d’un club quasi centenari

història, que fitxa a fora perquè 
donin “un plus important”. Volen 
invertir la proporció actual, ja que 
ara només són tres els jugadors 
masnovins de l’equip. Reyes 
considera que invertir aquesta 
proporció comportarà eixamplar 
l’afició del club. El primer equip 
competeix ara en la 2a divisió 
catalana. “Hem de tenir il·lusió 
per pujar a 1a, que és on li toca 
ser”, afirma Reyes tot recordant 
que no fa gaire l’equip havia 

jugat a la 3a divisió espanyola. El 
camp és un altre aspecte en què 
hi haurà canvis importants. La 
novetat imminent és l’obertura 
d’una nova entrada a través de 
la finca dels masovers de la Casa 
del Marquès, pel carrer de Rosa 
Sensat. L’Ajuntament ja està 
treballant en aquest projecte, que 
oferirà una alternativa a l’actual 
única entrada,  a través de la riera 
d’Alella. 

>  Centenari

El CD Masnou ja està organitzant 
el centenari, que serà el 2020. 
Preveu oferir un partit important 
com a acte central, si bé encara 
no en volen explicar més detalls: 
“serà sorpresa”. La Junta ja està 
recopilant fotografies que 
il·lustrin la història del club, 
contactant amb les persones més 
veteranes que han contribuït 
a construir-lo i organitzant les 
activitats que es faran al llarg 
d’aquell any. 

Al camp del CD Masnou hi entrenen prop de 300 jugadors. DOMÈNEC CANO

La de la riera d’Alella deixarà de ser l’única entrada al Club. DOMÈNEC CANO 

El CD Masnou es prepara per celebrar els cent anys de vida, que complirà el 2020
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ENTREVISTA

 MIREIA CUXART

“Vivim en un món ple de
masclisme on la dona 
sempre ha estat molt 
infravalorada. Fins
que això no se solucioni, 
la dona tampoc no tindrà 
cap gran paper
en el món del rap”

Ets una de les poques veus 
femenines i catalanes dins 
d’aquest estil musical conegut 
arreu del món.  Què et va 
impulsar a iniciar-te en el rap?
Vaig començar a cantar rap 
al Masnou, gràcies a un taller 
d’aquest gènere que es va fer a 
Ca n’Humet amb el cantant Faeh 
(Alex Ríos). Jo tenia uns 12 anys i 
en aquell taller vaig descobrir que 
tenia l’habilitat d’escriure lletres 
per a cançons. 

A mi sempre m’havia agradat la 
poesia i quan fèiem jocs florals a 
l’Escola Marinada m’encantava 
participar-hi. D’altra banda, 
també m’agradava cantar i vaig 
veure que per fer rap no et calia 
tenir una gran veu, entonar ni 
saber solfeig.

Quina és la història del rap i 
el paper de la dona en aquest 
àmbit? Tens alguna referent?
El rap va néixer a la part est dels 
Estats Units com una forma de 
protesta dels barris marginals. 
Té influència de molts altres 
estils. Va començar gràcies als 
discjòqueis (DJ). Amb ells, neixen 
els MC (mestres de cerimònies), 
unes persones (sobretot homes) 

que comencen a cantar. Després, 
comencen a afegir-s’hi dones, 
com Missy Elliott o Lil’ Kim. Més 
tard, arriba a la part oest, on va 
tenir molta tirada i, fins i tot, van 
estar enfrontades ambdues zones 
dels Estats Units.  

Del rap, a mi el que m’agrada 
és aquesta llibertat d’expressió 
que fa tanta falta avui en dia, de 
dir el que vols. M’amago moltes 
coses a dintre i escriure és com 
la forma més pura i més neta de 
transmetre el que sento.

Quant al paper de la dona, 
com tota la indústria musical 
en general, és un camp minat 
d’homes. No crec que el 
problema vingui de la música, 
sinó que ve d’arrel, de la mateixa 
societat. Vivim en un món ple de 
masclisme on la dona sempre 
ha estat molt infravalorada. Fins 
que això no se solucioni, la dona 
tampoc no tindrà cap gran paper 
en el món del rap. Amb tot, avui 
en dia cada cop són més noies 
les que ens hi animem, però, 
siguem sincers, jo soc molt poc 
coneguda. És una cosa que costa. 
A més, el rap és un gènere que té 
el seu públic concret i hi ha molts 

prejudicis. Molta  gent es pensa 
que els rapers són delinqüents, 
violents..., i moltes dones ja ni 
s’atreveixen a entrar en aquest 
món perquè es pensen que és 
un lloc destinat als homes, com 
el futbol. Faig un paral·lelisme 
entre totes dues coses. Encoratjo 
les dones a fer-ho si és el que els 
agrada.

Quant a cantants femenines, 
en l’àmbit espanyol em quedo 
amb Anier i, en el panorama 
internacional, que m’hagin 
influenciat, Queen Latifa i Lil’ Kim.

Amb què t’inspires a l’hora 
de fer els temes i sobre què 
tracten les teves cançons?
En l’amor. Però no 
necessàriament entès com un 
sentiment cap a algú, sinó cap 
a tot. És el sentiment que més 
em mou, l’estima al que sigui. La 
primera cançó que vaig fer va 
ser per al meu pare, que va morir 
quan jo tenia cinc anys, i és un 
sentiment que m’ha mogut molt. 
A l’hora d’escriure, em deixo 
portar pel que sento. Sempre 
penso que no em puc obligar a 
fer una cançó, sinó que em surt 
quan així ho sento. Neix d’una 
necessitat, és un procés molt 
íntim. 

Per fer música, penso que has 
de conèixer un ampli ventall 
de tot el que ofereix. Els rapers 
no escoltem només rap. A mi 
m’agraden molts estils, 
com el jazz.

Què va suposar per a tu 
participar i guanyar el Concurs 
de Música Jove 2016?
Ja coneixia el concurs, però no 
m’havia atrevit mai a presentar-
m’hi. M’infravalorava moltíssim 
com a cantant i pel gènere que 

Guanyar el Concurs de Música Jove del Maresme amb disset anys va servir a aquesta masnovina per adonar-se que 
valia com a cantant. Amb el nom artístic de Skai, la rapera del Masnou Fanny Ortiz compon cançons en català i 
castellà i, tot i que no s’hi dedica professionalment, la música és el seu mitjà per transmetre el que sent.

Ara, amb vint anys, ens explica què pensa de la situació musical actual sense pèls a la llengua i amb una maduresa 
eloqüent. Estudia el grau de Comunicació i Indústries Culturals, que combina amb classes particulars d’anglès i 
tallers puntuals de rap en escoles i instituts. 

El concert de finalistes de l’edició d’enguany, ara sota el nom de Maresmusic, tindrà lloc el 17 de novembre, a l’Espai 
Escènic Ca n’Humet.

Fanny Ortiz, cantant
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cantava. Em movia molt per Ca 
n’Humet i un dia la dinamitzadora 
de l’equipament em va dir 
que m’hi apuntés. Quan vaig 
guanyar, va ser com un impuls per 
creure’m que valia per a això. No 
vull dir que m’hi hagi de dedicar, 
sinó que, el que faig, agrada a 
la gent. Vaig sentir que tenia 
molt de suport, i va ser una cosa 
molt sentimental i de guanyar 
autoconfiança.

Què penses de La Salada, la nit 
jove de la Festa Major? Com 
et vas sentir tocant-hi l’estiu 
del 2017 amb Sinergia, Pirat’s 
Sound Sistema, Lágrimas de 
Sangre o The Beat Generation?
Trobo que és una iniciativa molt 
bona, amb el tipus de música i 
estils que hi ha ara. Mirant enrere, 
aquestes dues edicions que se 
n’han fet, potser caldria que hi 
hagués més noies, però s’ha 
d’anar fent a poc a poc. I una cosa 
és clara: ens hem de moure pel 
talent i és clar que també hi ha 
menys noies cantants. 

Cantar amb gent que havia 
anat a veure com a espectadora 
(i m’hi posava a primera fila), 
com Lágrimas de Sangre, em 
va fer molta il·lusió. Va ser una 
experiència única que no es 
repetirà. Va ser el meu primer 
concert gran, al meu poble. Vaig 
sentir-me molt orgullosa de mi, del 
poble i dels familiars i amics que 
m’hi acompanyaven aquella nit.

El trap és un tipus de música 
urbana que beu del rap en certs 
patrons. Per què creus que ha 
tingut aquest boom?
Per mi, sens dubte, el trap ha 
nascut del rap, però se n’ha 
desvinculat. Tots dos estils van 
agafats de la mà. No soc ningú 
per jutjar si el trap està bé o 
malament, però jo sí que penso 
que les cançons estan més buides 
de significat. No penso que 
tothom qui canti trap hagi de ser 
així, però és un gènere que ha 
tingut molt d’èxit entre el públic 
jove perquè té un instrumental 

diferent. Però les lletres, al meu 
parer, estan buides, són rimes 
fàcils i no tenen el sentiment de 
dir una cosa. 

Crec que tots hem de ser 
conscients i crítics amb el que 
escoltem. Amb això no vull dir 
que no m’agradi el trap, però sí 
que crec que hem de prendre 
distància amb el que escoltem 
i veure què és el que estem 
escoltant. Respecto tots els estils 
de música i simplement valoro la 
cançó que em diu alguna cosa de 
veritat.  

El trap és un gènere molt nou i el 
llindar entre el rap i el trap crec 
que no el podrem definir fins 
d’aquí a uns anys. 

Quina influència pot tenir 
aquest estil musical entre el 
jovent del  Masnou?
Depèn molt de quins artistes 
escoltin i de com de crítics siguin 
ells. Jo escolto cançons de trap i 
soc crítica amb el que escolto, per 
exemple. El problema és quan no 
ets crític i et deixes influenciar, i la 
música influencia molt el nostre 
dia a dia.

Estem davant d’una generació 
que s’està fent més conscient de 
temes com el masclisme, però, 
amb temes com el de les drogues, 
per exemple, penso que aquesta 
música ha influït molt. I també 
les xarxes socials, on pots veure 
el que fa l’artista en tot moment. 
Tens un contacte directe amb 
els teus ídols i ens tornem més 
influenciables.

Tant aquí com en d’altres 
municipis del voltant has 
fet tallers musicals. Quins 
continguts hi treballes?
És el que més gaudeixo del rap: 
ensenyar el que m’han ensenyat a 
mi. Faig el taller que jo vaig rebre 
al seu dia. Té dues parts, una de 
més informativa, sobre l’escenari 
actual i el paper del rap, el paper 
de la dona en aquest gènere, els 
prejudicis del rap, etc. El taller 

el faig per demostrar que el rap 
és una forma d’expressió i que 
pot ajudar a trobar la manera 
d’afrontar el que sents. També hi 
faig una part més pràctica en què 
s’acaba escrivint una cançó. 

És un taller per ser crítics amb tot 
el que escoltem i hi parlo del rap, 
del trap i del reggaeton, ja que 
penso que avui en dia van tots 
tres molt units.

Què creus que es pot fer des de 
les administracions, en aquest 
cas l’Ajuntament, per donar 
sortida als músics locals?
És molt complicat engrescar 
els joves a fer alguna cosa 
relacionada amb l’Ajuntament. 
Una de les coses que es podria 
fer és “anar en comptes de venir”. 
M’explico: el concurs que jo vaig 
guanyar va ser perquè 
visitava sovint Ca 
n’Humet, però el que 
potser estaria bé és 
donar-lo a conèixer 
als centres 
educatius. 

Proper projecte que 
puguis anunciar?
Després de gravar les quatre 
cançons del concurs, vaig 
començar la universitat, i m’hi 
estic dedicant molt perquè 
m’agrada moltíssim la carrera 
que estic fent. La meva idea és, 
de cara al gener, fer un mixtape 
amb cançons que he fet, una 
recopilació de les cançons que he 
anat traient més algunes que tinc 
guardades per treure de nou.

També, ara fa un any vaig 
començar a formar-me amb 
classes de cant, que crec que 
m’ajudaran a ser una artista més 
completa i a fer-me les meves 
pròpies tornades. Ara tinc una 
amiga, la Berta Rodríguez, que 
m’hi ajuda. Just es presenta 

al Concurs de Música Jove 
d’aquest any. Li desitjo 

molta sort. 
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TRIBUNA POLÍTICA

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

Romà López 
Regidor del Grup 
Municipal 
Demòcrata 
(PDeCAT-Unió)

Stella Parodi
Regidora 
del Grup Municipal 
de Ciutadans

Nous reptes comercials al Masnou

Als volts d’acabar el 2018, ens trobem a les 
portes de la posada en marxa del que esde-
vindrà un eix comercial al centre del Mas-
nou. Amb una orografia certament comple-
xa, el nostre municipi s’ha caracteritzat per 
tenir un comerç ampli i divers, amb prop de 
700 comerços, entre comerç a peu, Mercat 

Plaça de l’U d’Octubre i canvi de zona
tarifària de les estacions del municipi

El mes d’octubre passat, el nostre Grup Mu-
nicipal va presentar dues mocions al Ple. La 
primera proposava el nom de plaça de l’U 
d’Octubre de 2017 per a la plaça de l’antiga 
DOGI. El dia 1 d’octubre de l’any 2017, va 
tenir lloc un dels fets més importants de 
la història del nostre país: es va celebrar 
el referèndum d’autodeterminació de Ca-
talunya, del qual va sortir el mandat de la 

ERC embruta el poble

L’estiu passat, un grup de col·laboradors de 
Ciutadans, al capdavant del qual hi havia 
el nostre portaveu municipal, Frans Avilés, 
vam decidir netejar l’espai públic de sim-
bolisme polític per garantir la neutralitat 
exigible en tota societat democràtica en 
aquells llocs que ens són comuns a tots. El 
ressò mediàtic va ser evident, de manera 
que el Govern local va haver de donar les 
seves explicacions sobre el fet i van ser del 
tot contundents a la vegada que desafortu-

Municipal i mercat setmanal, tot i que dis-
pers territorialment i sense centralitat. 
El desenvolupament del comerç al volant 
de l’Illa Centre ha suposat un repte al qual 
l’Equip de Govern actual ha hagut de fer 
front, just per l’impacte que aquest nou 
projecte podia significar per als comerços 
ja assentats i consolidats al municipi, però 
sabíem alhora que era sens dubte una 
oportunitat per al desenvolupament del 
nostre comerç urbà.
La segona setmana de novembre hem 
convocat els comerços del Masnou a la 
presentació del Pla estratègic del comerç, 
un pla basat en l’estudi de l’actual model 
que ens ha permès marcar objectius es-
tratègics per als propers anys. Alhora, s’ha 
avaluat l’impacte de la nova actuació urba-
nística al centre del municipi, estudiant-ne 

les oportunitats que se’n poden derivar, 
i marcant-nos un seguit d’actuacions per 
millorar les capacitats competitives i la seva 
sostenibilitat. El Pla ens marca dos grans 
objectius: posicionar el Masnou com a mu-
nicipi destí de compres i potenciar la com-
petitivitat del comerç urbà. 
El Mercat Municipal i el mercat no seden-
tari cal que avancin també emmarcats dins 
d’aquestes dues línies. Per això, l’Ajunta-
ment va encarregar un informe sobre la vi-
abilitat d’una reforma del Mercat Municipal 
a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelo-
na, tot partint de l’anàlisi de  l’actual oferta 
i de conèixer la seva capacitat d’adaptar-se 
als nous hàbits de consum i compra. L’infor-
me conclou que al Mercat Municipal hi ha 
capital humà fort i experimentat per fer-hi 
front, i, per tant, ara caldrà que s’impulsi 

una millora de l’edifici, de l’accessibilitat 
i també de la connexió amb l’entorn, que 
hauran d’anar de la mà d’una nova propos-
ta d’horari i ampliació de serveis de cara a 
continuar sent un punt de referència del 
comerç de proximitat pel que fa a l’alimen-
tació de producte fresc.
Quant al mercat setmanal, hem ampliat la 
diversitat de productes que s’hi ofereixen i, 
abans de finals del mes de novembre, s’hi 
incorporaran prop de 15 parades més, on 
es podran adquirir productes frescos, de 
ferreteria, rostisseria, xurreria o parament 
de la llar, entre d’altres que complementa-
ran els actuals que fins ara s’hi oferien. 
Nous i engrescadors reptes als quals l’Equip 
de Govern ens hem abocat amb l’objectiu 
de continuar promovent el comerç local i 
de proximitat.

voluntat del poble de ser un país lliure. La 
resposta que vam rebre de l'Estat espanyol 
va ser la repressió policial sobre els parti-
cipants d'aquest acte democràtic i pacífic, 
amb gairebé un miler de ferits, així com 
l’empresonament i l’exili polític.
Per al nostre Grup Municipal era molt fàcil: 
teníem una oportunitat única de comme-
morar que 9.837 masnovins havien partici-
pat en aquest monumental acte de país ba-
tejant una plaça per estrenar, que necessita 
un nom de forma imminent i que serà un 
dels eixos centrals del municipi.
Desafortunadament, els grups municipals 
de la CUP i d’ERC es van abstenir en la vota-
ció de la moció i això va fer que no prospe-
rés. Ho van fer per motius molt diferents. La 
CUP, perquè malgrat no estar en desacord 
amb la proposta, la seva prioritat era que el 
nom fos atorgat a l’actual plaça d’Espanya; 

en canvi, pel que fa a ERC, tal com va defen-
sar l’alcalde, no estava d’acord amb la pro-
posta de la plaça i va defensar una esmena 
perquè la moció proposés que el nom d’U 
d’Octubre estigués dins el nomenclàtor del 
municipi, sense especificar ni on ni quan. 
Evidentment, l’esmena la vam rebutjar, ja 
que va quedar clar que, per l’alcalde, tenir 
una plaça de l’U d’Octubre de forma im-
minent i en un lloc emblemàtic no és una 
prioritat, i el nostre Grup Municipal no vol 
veure com el nom de la plaça de l’U d’Oc-
tubre acaba en una placeta o en un racó 
oblidat del municipi.
La segona moció proposava reclamar que 
les estacions de RENFE del Masnou i Ocata 
s’integressin en la zona tarifària 1, ja que, a 
partir de l’1 de gener de 2019, 18 municipis, 
molts dels quals estan molt més allunyats 
de Barcelona que el Masnou, passaran de 

la zona tarifària 2 a la 1, fet que suposa que 
el preu dels bitllets per als usuaris de les 
seves estacions es reduiran molt conside-
rablement. Per exemple, el bitllet integrat 
de 10 viatges passaria dels 20,10 euros 
actuals a 10,20 euros. El que ens sobta és 
que, després que el Ple hagi aprovat dues 
mocions demanant el canvi de zona tarifà-
ria els anys 2016 i 2017, el Masnou no sigui 
un d’aquests municipis afortunats.
La moció va ser aprovada. Així doncs, espe-
rem que l’Equip de Govern mostri ara més 
interès que en el passat i no deixi escapar el 
tren, ja que ens trobem davant d’una gran 
oportunitat i, per tant, esperem que a partir 
del gener del proper any els ciutadans del 
Masnou, Alella i Teià que utilitzem el tren i 
contribuïm a una mobilitat sostenible pu-
guem accedir a la compra dels bitllets a un 
preu molt més econòmic. 

nades: “Ciutadans busca la confrontació en 
la societat per treure’n un rèdit electoral”, 
varen dir des d’Alcaldia. Posar simbologia 
partidista no és electoralista i sembla ser 
que és un acte de bondat al qual tots haurí-
em d’estar obligats. En canvi, treure aques-
ta mateixa simbologia és una provocació i 
genera enfrontament entre veïns. 
Declaracions desafortunades a part, al nos-
tre poble ens hem quedat sense autoritat 
per reclamar accions contundents contra 
l’incivisme, perquè avui dia aquest incivis-
me està emparat per l’Ajuntament d’ERC. 

Restablir el civisme que pretén Ciutadans 
s’ha convertit, en paraules de qui va gua-
nyar les darreres eleccions municipals, 
en “confrontació de la societat” i el dèbil 
govern del senyor Oliveres ha perdut el 
control sobre allò que pertorba la convi-
vència. Ens preguntem amb quina autoritat 
l’alcalde pot sancionar joves que fan grafits 
si permet que tinguem el poble amb pin-
tades de llaços arreu; amb quina autoritat 
podrà denunciar infraccions de trànsit si 
el primer que les comet i més greus és el 
Govern d’ERC quan talla la carretera; amb 

quina autoritat podrà sancionar qui embru-
ta el poble si els qui manen a l’Ajuntament 
són els instigadors de la major infracció que 
es coneix al poble de restes de plàstics a la 
via pública.
(Des)Govern d’ERC, deixin de mirar-se al 
melic o al mirall del senyor Torra i admetin 
la seva incapacitat per fer del Masnou una 
vila neta, respectuosa amb tothom i refle-
xionin si són mereixedors de la confiança 
que van obtenir d’una part important de la 
ciutadania.
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Màxim Fàbregas
Portaveu del 
Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E

Ernest Suñé
Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Federico  
de las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

Més i millors ajuts per a l’habitatge

De mica en mica, la tasca d’ICV-EUiA 
dona els seus fruits i segueix aconseguint 
millores per a la gent del Masnou. Avui 
parlem dels ajuts al pagament de l’IBI i 
dels lloguers.
Des del 2014, i a proposta nostra, l’Ajun-
tament dona ajuts al pagament de l’IBI. 
La desídia del govern de l'època (CiU-
ERC), traduïda en una nul·la informació a 
la ciutadania, va fer que, els dos primers 
anys, i com mostra la taula, les sol·lici-

2017 van aconseguir augmentar sensi-
blement el nombre de sol·licituds i l’im-
port total dels ajuts donats: a la taula es 
veu com, en 3 anys, les sol·licituds s’han 
multiplicat per 12 i el total d’ajuts ho ha 
fet per 17.  Però això és el passat i ara 
parlarem del futur. Quan llegiu aquestes 
línies, el Ple del novembre haurà debatut 
dos temes importants: una modificació 
de les bases per als ajuts a l'IBI i, també, 
una proposta nova: les bases per als ajuts 
al pagament del lloguer. I no és immo-
dèstia, és una realitat, dir que, en totes 
dues qüestions hem tingut un paper 
protagonista: 
En l’IBI, proposant i pactant amb el Go-
vern d’ERC una important millora en les 
condicions actuals, amb l'objectiu que 
més famílies del Masnou, a algunes de 
les quals en anys anteriors se'ls ha de-

negat l'ajut, puguin gaudir-ne. I, pel que 
fa al lloguer, cal explicar que els ajuts es 
donaran per primera vegada al Masnou i 
que això serà així perquè ICV-EUiA pactà 
amb ERC dedicar-hi 60.000 euros. 
A més, ICV-EUiA hem pressionat el Go-
vern fins que aquest ha presentat una 
proposta de bases, i hem proposat mo-
dificar-ne alguns aspectes perquè, si 
s’aproven, i com en el cas de l'IBI, més 
famílies (joves i no tan joves) accedeixin 
als ajuts i que, a més, siguin més elevats. 
Esperem que, en interès de la ciutadania, 
el Ple aprovi aquestes mesures amb un 
ampli suport dels partits representats a 
l’Ajuntament. Si això és així, només man-
carà que ERC s'espavili i que, abans de 
finals d'any, convoqui els procediments 
perquè les famílies del Masnou puguin 
sol·licitar aquests ajuts. 

Volem que el Masnou entri a l’Àrea 
Metropolitana! Volem que la gent  
del Masnou pagui menys pel tren!

Quan llegiu aquest text, ja haurà tingut lloc 
el Ple del novembre i ja sabrem si la resta de 
grups estan disposats a treballar perquè el 
Masnou pugui entrar a l’Àrea Metropolitana 
i puguem tots beneficiar-nos, entre moltes 
altres coses, de la reducció de preu del trans-
port urbà.

Recentment hem conegut que  els 36 muni-
cipis que constitueixen l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona estaran integrats a la primera 
corona tarifària del transport públic el dia 1 
de gener, cosa que suposarà, de facto, que 
els residents als divuit municipis metropoli-
tans de la segona corona pagaran menys per 
usar el transport públic. A tall d’exemple, en el 

quadre següent es mesura l’estalvi per perso-
na en domicili segons el tipus de targeta que 
s’utilitzi.
Cert és que el que ATM deixa de cobrar per 
pagament directe dels usuaris es compensa 
mitjançant el pagament indirecte, però l’im-
pacte pot ser nul o, en tot cas, sempre serà 
molt inferior a l’estalvi obtingut.

Però no només això: el catàleg de serveis més 
importants que ofereix l’Àrea Metropolita-
na als municipis integrants va des de l’espai 
públic, amb el manteniment i neteja de les 
platges metropolitanes i el manteniment i 
gestió de la xarxa de parcs metropolitans; ha-
bitatge, amb la promoció d’habitatges amb 
protecció oficial; gestió de residus amb els 
serveis de foment de la reutilització i els ser-
veis de deixalleries, o la mobilitat i transport 
públic, amb els serveis d’autobús i metro o el 
servei de taxi. Aquest serveis es complemen-
ten amb d’altres vinculats al medi ambient. 
Els socialistes creiem que és la millor solució 
i per això iniciarem tot un seguit de contactes 
amb l’AMT i els municipis que la componen 
per obtenir suports.

Seguim!

El Masnou com a prioritat del Partit 
Popular en els pactes municipals

En temps d’elevada discrepància política es-
sencial, des de la representació del Partit Po-
pular en la vida municipal del Masnou, ha estat 
un eix principal de la nostra actuació al llarg 
de dos mandats prioritzar l’acció adreçada a 
la gestió i la millora de les necessitats de tots 

els habitants que compartim la nostra vida a la 
vila del Masnou.
Amb els dos representants del mandat ante-
rior (2011-2015) i el representant únic actual, 
hem tingut l’opció de defensar per sobre del 
soroll polític —de vegades ensordidor— l’in-
terès dels nostres veïns, tant facilitant la gestió 
de l’interès municipal com oposant-nos-hi 
quan no l’hem considerada convenient. Nom-
brosos projectes, amenaçats pel “soroll” dels 
uns i dels altres, i no poques vegades viciats 
d’interessos a curt termini d’alguns represen-
tants polítics del nostre Ajuntament, han tirat 
endavant amb la col·laboració del PP del Mas-
nou, i des d’aquestes pàgines d’El Masnou Viu 
ho reivindiquem. És la manera com entenem 
la utilitat de servir l’interès general.

Properes actuacions pactades que es rea-
litzaran els propers mesos
Els col·lectors de la platja del Masnou pro-
perament es transformaran en zones de pas 
normalitzades, i s’hi evitaran les acumulaci-
ons d’aigua i les pudors que s’hi produïen 
després d’episodis de pluges. És un primer 
pas amb la vista posada a crear-hi al voltant 
unes illes de vegetació natural, tal com s’està 
fent en altres platges del Maresme. 
Cal esmentar també les actuacions als ar-
bustos que fan de tanca a la carretera de Bar-
celona, que milloren aquesta zona urbana i 
separen amb una barrera natural la zona de 
vianants del trànsit de l’N-II.
I es comença a treballar en l’ordenació de la 
façana litoral, amb una primera proposta que 

hauria d’iniciar el necessari debat per a la mi-

llora definitiva d’un urbanisme creat a cop de 

necessitat, sense conceptes estètics ni ordena-

ció regulada.

I l’autonomia com va?

Doncs “ni está ni se la espera”. Sí que els par-

lamentaris continuen cobrant per no fer res, 

amb el Parlament en estat catatònic. Si l’au-

tonomia no serveix i d’independència no n’hi 

haurà, potser toca moure fitxa i parlar de la 

reforma constitucional. Necessitem realment 

l’autonomia? O hauria de ser una altra cosa, 

centrada en l’interès del cent per cent dels 

catalans?

Enfortir els sindicats combatius 
per una vaga general

Davant la petició fiscal de 177 anys de pre-
só per a diversos presos i preses polítics ca-
talans, volem mostrar el nostre total rebuig 
a aquest nou acte repressiu contra el dret 
d’autodeterminació dels Països Catalans. Un 
rebuig que creiem que no pot quedar només 
en la gesticulació retòrica, sinó que cal que 
el transformem en propostes mobilitzadores, 
com podria ser una vaga general continua-
da. Per això caldria donar suport als sindicats 

combatius ajudant-los en el seu dia a dia i 
econòmicament.

Desobediència per assolir la llibertat
Sabem que l’objectiu del procés judicial no 
és només espantar i amenaçar els milions de 
persones que defensem el dret d’autodeter-
minació. Volen fer renunciar les forces autode-
terministes del Principat de la unilateralitat i la 
desobediència, que és l’única via que permet 
exercir realment l’autodeterminació. Així ma-
teix, volen llançar un avís a qualsevol intent 
d’obrir el debat autodeterminista al País Valen-
cià i les Illes Balears.

Mirem-nos al mirall i assenyalem 
els autèntics pals a les rodes 
de la sobirania plena
Però no només trobem intents de retracte 
des de les files de l’Estat espanyol. Un dels 
problemes principals que hi ha hagut fins 

ara per tal d’assenyalar de manera concre-
ta els nostres enemics de classe i nacionals, 
especialment al Principat, ha estat el joc de 
miralls que durant dècades ha perpetrat 
l’autonomisme, ara representat per PDeCat i 
ERC. Les pròpies institucions autonòmiques 
s’han presentat sovint com un paraigua 
que protegeix la població d’alguns efectes 
de l’Estat, amagant/justificant així moltes 
vegades el seu paper actiu d’aparell polí-
tic de la burgesia. D’altra banda, el relat de 
l’economia eficient i productiva ha ajudat a 
desdibuixar unes elits econòmiques profun-
dament imbricades en l’estructura estatal i el 
gran capital.

Independència per canviar-ho tot
Però hi ha una altra perspectiva, més minori-
tària, que vincula l’independentisme a la idea 
de canviar-ho tot. És aquesta la perspectiva 
impulsada per l’esquerra independentista i 

en què participa un gruix cada vegada més 
important dels moviments populars i de l’es-
querra política. És una perspectiva d’impug-
nació total del règim, que considerem hereu 
del franquisme i del sistema que es considera 
incapaç de revertir per si mateix la tendència 
contrària als interessos populars. Aquesta 
visió, ideològicament, no beu de la idea de 
l’estat social europeu, sinó del fil roig que es 
trencà el 1939, de tot allò que hagués pogut 
esdevenir si el feixisme no hagués esclafat els 
anhels de llibertat i transformació social.

I d’aquell passat aixafat construïm un futur 
on el camí sigui la desobediència i l’objecció 
a la podrimenta caduca que representa avui 
dia l’Estat espanyol.

Ni judicis, ni pactes, ni amnisties. La llibertat 
no es mercadeja, s’exerceix.

2014 2015 2016 2017

Sol·licituds 17 63 155 202

Ajuts aprovats 10 47 125 139

Ajuts denegats 7 16 30 63

Total Ajuts 1.723 7.812 26.887 29.827

TIPUS TARGETA PREU 2 ZONES PREU 1 ZONA ESTALVI ESTALVI ANY/PERS.

T-10 20,10 € 10,20 € 9,90 € (X12) 118,80 €

T-70/30 88,05 € 60,90 € 27,25 € (X12) 327 €

T-mes 72,70 € 54,00 € 18,70 € (X12) 224,4 €

T-trimestre 196,50 € 145,30 € 51,20 € (X4) 204,80 €

T-jove (-25 anys) 142,00 € 10,5,00 € 37,00 € (x4) 148 €

tuds fossin poques i que, per tant, dels 
100.000 euros que hi havia per repartir 
només se’n donessin 8.535. 

Les millores fetes, també a proposta 
nostra, en les condicions per gaudir dels 
ajuts, i les campanyes informatives i de 
suport que ICV-EUiA vam fer el 2016 i 
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

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

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Emilio Torroella, conegut popu-
larment com a Emiliu dels Ous, 
venent castanyes al costat de 
l’Ajuntament l’any 1956. El seu 
sobrenom era perquè tenia una 
parada de venda d’ous al mercat 
vell. Per Tots Sants també venia 
castanyes al carrer. Vivia a la pla-
ça de Jaume Bertran. 

Autor desconegut.

Procedència: Arxiu Municipal del 
Masnou, fons municipal, fotogra-
fia 1421.

Pregunta freqüent
Aquesta és una de les respostes a les preguntes que amb 
major freqüència l’Ajuntament rep de la ciutadania.
 
A què es deu l’endarreriment de les obres del nou accés  
al camp de futbol del CD Masnou?

Durant l’execució de les obres de construcció d’un nou accés al 
Camp Municipal d’Esports del Masnou i ordenació de la finca dels ma-
sovers de la Casa del Marquès, i en concret amb les feines d’excavació 
i moviment de terres, van aparèixer diverses línies elèctriques soter-
rades de baixa i mitjana tensió, les quals no estaven identificades en 
la documentació prèvia de què es va disposar durant la redacció del 
projecte. La situació d’aquestes línies va condicionar la continuïtat de 
l’obra, de manera que es va haver d’adjudicar el desviament fora de la 
parcel·la al més aviat possible. 

Atès que Endesa és l’empresa propietària de la xarxa elèctrica, de 
conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que 
afecten les instal·lacions de la xarxa de distribució en servei han de 
ser realitzats per aquesta empresa distribuïdora. Tenint en compte 
aquest fet i que les obres de referència es trobaven iniciades, i per 
condicionar-ne el mínim possible la continuïtat, es va considerar que 
la solució tècnicament més adient era que Endesa realitzés totes les 
actuacions elèctriques i l’obra civil necessària. En el moment de tancar 
aquesta edició, Endesa estava duent a terme aquestes tasques.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 30 
Aquesta tarda, @VicenLlorca presenta a #elMasnou la seva 
#novel·la Aquell antic missatge de l’amor, acompanyat per 
@CareSantos i @gloriagasch, de @columnaedicions. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 28
 L’1 de novembre, el Cor i l’Orquestra de Cambra de l’Em-
pordà interpretaran a l’#eecanhumet #elMasnou una de 
les obres més emblemàtiques de la història de la #música: 
Rèquiem, de Mozart

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 19
Tres alumnes de l’Institut Maremar fan les pràctiques de 
l’FP Dual a l’Ajuntament d’#elMasnou. Benvingudes i ben-
vingut! 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 16
Dimecres 17, a les 19 h, @ancmasnou i @omniummares-
me convoquen concentració als jardins de Can Malet 
d’#elMasnou per demanar la #llibertatpresospolítics amb 
motiu d’un any de l’empresonament de @jordialapreso i  
@jcuixart. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 15 
Felicitem la masnovina Pilar Checa Rebenaque, que va fer 
cent anys el 12 d’octubre.

@
FRA

N
KM

O
RA

N
STU

D
IO

RA
M

O
N

 BO
A

D
ELLA

 @
JM

A
FO

TO
G

RA
F.  @

__M
O

N
IC

A
SO

LA
__

EL MASNOU VIU    NOVEMBRE 201828



AGENDA. Del 16 de novembre al 16 de desembre de 2018

NOVEMBRE
Divendres 16
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Laboratori de llum i color (activitat 

familiar)

Espai d’experimentació i expressió 
artística a través de tallers sensorials 
(taula de llum, projeccions, ombres 
i caixes). 
A càrrec de Lalibellulalab.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

BiblioLab: “Operació”

Taller de manualitats tecnològiques 
o tinkering. Per a infants a partir de 
8 anys. Gratuït, cal inscripció amb el 
carnet de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

19 h 
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet 

Homenatge a Iago Pericot i 

Canaleta. 

Lliurament de la distinció de Fill 
Predilecte del Masnou, a títol 
pòstum, i projecció del documental 
Iago Pericot. La conquesta de 
la innocència, d’Albert Folk, 
coproduït per Batabat i TVE amb la 
col·laboració de l’Institut del Teatre 
i l’Ajuntament del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dissabte 17 

De 10 a 13.30 h
Lloc: Els Vienesos

Taller per a pares, mares i docents

Transcendir el pare i la mare, 
experimentar, equivocar-se i assumir 
la pròpia responsabilitat. 
Consulteu-ne els preus al web 
www.xaviercaparros.com.
Ho organitza: Col·lectiu Escola de 
Vida del Masnou

11 h
Lloc: Mercat Municipal 

Taller de reciclatge de pots i llaunes 

per fer petits regals

Per participar-hi, cal entregar tres 
tiquets de compra del Mercat amb 
un mínim de 3 euros cadascun.
Ho organitza: Associació de 
Venedors i Venedores del Mercat 
Municipal 

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: En Bum i el llibre 
màgic de les fades

Recomanat per a infants de 4 a 8 
anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

De 16.30 a 20 h
Lloc: Els Vienesos

Taller per a pares, mares i docents

Autoestima, crítiques i judicis, 
vincular-nos, deixar-los fer el seu 
propi dibuix...

Consulteu-ne els preus al web 
www.xaviercaparros.com.
Ho organitza: Col·lectiu Escola de 
Vida del Masnou

De 17 a 19 h
Lloc: La Pedrera (pg. de Gràcia, 92. 
Barcelona)

Visita guiada a “Obres obertes. L’art 

en moviment, 1955-1975”

Visita guiada a l’exposició amb la 
companyia de l’artista masnoví Jordi 
Pericot.
Cal inscriure-s’hi prèviament a 
www.elmasnou.cat. 
Més informació:
Oficina de Turisme del Masnou (tel.: 
93 557 18 34, turisme@elmasnou.cat).

18 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta

34a Trobada Country

Trobada mensual per gaudir ballant. 
Per a tots els nivells i tots els grups 
que vulguin passar una tarda de 
balls i rialles.
Ho organitza: Country Ocata

19 h
Lloc: Local social de Gent del Masnou

Conferència i mostra gastronòmica: 

“Parlem de bolets”

Moderador: X. Noguer. 
Conferenciants: J. M. Barrachina, 
M. Hernández i J. Rigau.
Ho organitza: Amics i Escoltes 
del Masnou

Diumenge 18
9 h
Lloc: Davant del Cementiri del 
Masnou, amb cotxes particulars. 
O bé a les 9.30 h, al pla de l’Arròs 
(dipòsit de l’aigua).

XXI Trobada Anem a Buscar Bolets

A les 9.30 h, l’esmorzar és a càrrec de 
l’organització. A continuació, unes 
breus explicacions dels experts en 
micologia i, tot seguit, al bosc, a la 
recerca dels bolets. Al migdia, es 
dinarà plegats i, de postres, concurs 
de pastissos. Cal portar el dinar. 
Activitat oberta i gratuïta  
per a tothom.  
Contacte: akelamasnou@gmail.com 
o akelamasnou@hotmail.com.
Ho organitza: Amics i Escoltes 
del Masnou, amb la col·laboració 
de Gent del Masnou, CaixaBank i 
Ajuntament del Masnou

11 h
Lloc: Jardins dels Països Catalans

Enginys Eko.poètiks

Enginys Eko.poètiks és una 
instal·lació interactiva per a tots els 
públics on cada artefacte és únic i 
autònom. Un espai lúdic, original 
i participatiu. A càrrec de la Cia. 
Katakrak.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

12 h
Lloc: Punt de trobada, aparcament 
davant del Cementiri del Masnou

Rua groga pel Masnou, Alella i Teià

Guarneix el teu cotxe o moto 
de groc i vine a la rua groga per 
demanar, com cada mes, la llibertat 
de tots els presos i exiliats polítics.
Ho organitza: Òmnium Cultural i 
ANC

De 12 a 18 h 
Lloc: Pistes esportives de Pau Casals

Festes de la tardor

Festa popular i familiar: paella 
popular, actuacions, activitats 
infantils, servei de bar i reserva de 
taules, ball en concert.
Ho organitza: Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba i Associació de 
Veïns i Veïnes del Masnou Alt

Dilluns 19 
En horari de l’equipament
Lloc: Edifici Centre, 1a planta

Exposició: “No + violència contra 
les dones”

Amb motiu del Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones, l’alumnat del CFPAM 
ha dissenyat i muntat aquesta 
exposició.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Consulteu-ne l'horari
Lloc: Reus

Visita comercial guiada a Reus 
(activitat adreçada als comerços del 
Masnou)

S’ha programat una visita guiada 
pels comerços de Reus, per 
conèixer de més a prop el comerç 
de proximitat d’aquest municipi i 
com ha encaixat dins les diferents 
estructures comercials d’aquesta 
ciutat. Cal inscripció prèvia a 
www. casadelmarques.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 20 
10.30 h
Lloc: Espai Casinet

Espai per a dones: “Aprenem juntes 
a viure millor”

Un espai de trobada per a dones 
amb motiu de la campanya del Dia 
Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones, “No+ 
violència contra les dones”.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

17.15 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de Monteys

La Carpa de Tata Inti

Reversionant ludoteques es fomenta 
el joc, el moviment, l’educació i el 
temps d’oci en família. Activitat 
familiar adreçada a infants de 0 
a 6 anys. A càrrec de l’Associació 
Tata Inti.
Ho organitza: Ajuntament  
del Masnou

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Conferència:  
“Émile du Châtelet: l’univers de 
Newton als salons  
de la Il·lustració”

Conferència a càrrec de Xavier 
Roqué Rodríguez, seguida d’un 
col·loqui obert a la participació del 
públic assistent.  
Acte per a socis i no socis amb 
invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 21
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Laboratori de lectura: “Naturalistes”

Activitat emmarcada en el projecte 
“Parcs i biblioteques, naturalment!”. 
Per a famílies amb infants a partir 
de 7 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

18.30 h 
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Cendra per 
Martina, de Manuel de Pedrolo

Tertúlia literària a càrrec de M. 
Carme Roca. Exemplars disponibles 
a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

19 h
Lloc: Cinema La Calàndria

#VOC2018, premis i mostra 
d’audiovisual en català

Projecció de curtmetratges, 
documentals, websèries, nous 
formats web i videoblocs. Taquilla 
inversa.
Ho organitza: Òmnium Cultural

Dijous 22
18.15 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

Conferència taller: “La creativitat al 
servei dels infants”

Propostes lúdiques i creatives 
per connectar amb la nostra 
creativitat, entendre i acompanyar 
els infants. Els adults com a agents 
d’acompanyament del joc. Cal 
inscripció prèvia a www.elmasnou.cat,  
places limitades. A càrrec de 
l’Associació Tata Inti.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Divendres 23
17 h
Lloc: Mercat Municipal 

Juguem amb els monstres i 
decorem galetes

Per participar-hi caldrà entregar tres 
tiquets de compra del Mercat amb 
un mínim de 3 euros cadascun.
Ho organitza: Associació de 
Venedors i Venedores del Mercat 
Municipal

17.15 h
Lloc: Escolàpies el Masnou, edifici 
d’infantil 

Divendres de ciència

Activitat familiar adreçada a 
infants d’1 a 6 anys. Reserveu 
plaça a: divendresdeciencia@
escolapieselmasnou.org.
Ho organitza: Escolàpies el Masnou

Dissabte 24
De 9.30 a 14 h 
Lloc: Escola Marinada

Form-acció: "la gestió emocional des 
del model de l’ecologia emocional"

Entrada gratuïta. Cal 
inscripció prèvia al correu 
afamarinadamasnou@gmail.com
Ho organitza: AFA Marinada

10 h
Lloc: Assemblea Creu Roja El Masnou-
Alella-Teià, aula 1

Taller de primers auxilis per a 
nadons i nens

Taller adreçat a pares, mares i 
qualsevol persona que vulgui 
aprendre primers auxilis en nadons 
i infants. S’hi treballaran: mesures 
en una emergència, pèrdua de 
consciència i ennuegaments.
Ho organitza: Creu Roja El Masnou-
Alella-Teià

11 h
Lloc: Mercat Municipal del Masnou

Performance: La dona invisible

Dintre dels actes del Dia 
Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones, a càrrec 
de Dona Cançó.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

21 h
Lloc: Espai Escènic

Teatre: Mentiders, d’Anthony 
Neilson

El Grup Escènic Rauxa presenta una 
comèdia que transcorre durant la 
nit de Nadal, quan dos policies de 
Londres es troben en la situació 
d’haver de comunicar una mala 
notícia a un matrimoni. També el 
diumenge 25, a les 19 h.
Preu: 8 euros. Entrades a 
www.quedat.cat o a taquilla una 
hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Grup Escènic Rauxa

Diumenge 25
11 h
Lloc: Plaça de l’Església, s/n

Itinerari: “El Masnou, terra de mar”

Us convidem a una emocionant i 
enriquidora passejada pels carrers, 
edificis i racons més sorprenents 
de la vila del Masnou. Cal inscripció 
prèvia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

12.45 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa del 
Marquès

Tasta el Masnou

Us convidem a degustar productes 
elaborats al Masnou, maridats amb 
vi de la DO Alella i vermut CISA. Un 
sommelier expert conduirà tota 
l’activitat perquè pugueu gaudir 
d’aquesta experiència. Cal inscriure-
s’hi prèviament a www.queda’t.cat. 
Preu: 7 €
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

18.30 h
Lloc: Recorregut des de la pl. de 
l’Església a la pl. de la Llibertat

Acte central de la campanya del 25 
de novembre

Dia Internacional de l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones
A les 18.30 h, baixada de torxes: 
de la pl. de l’Església a la pl. de la 
Llibertat, amb el suport de la Colla 
de Diables del Masnou. Recorregut: 
pl. de l’Església, Mercat Vell, c. de 
Barcelona, Josep Llimona i arribada 
a la pl. de la Llibertat. Encesa 
d’espelmes i lectura del manifest. 
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Espectacle de dansa amb el suport 
de les escoles de dansa del municipi 
Estudi 15 i Maribel’s
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h
Lloc: Espai Escènic

Teatre: Mentiders, d’Anthony 
Neilson

El Grup Escènic Rauxa presenta una 
comèdia que transcorre durant la 
nit de Nadal, quan dos policies de 
Londres es troben en la situació 
d’haver de comunicar una mala 
notícia a un matrimoni.  
Preu: 8 euros. Entrades a 
www.quedat.cat o a taquilla una hora 
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Grup Escènic Rauxa

Dilluns 26
11.30 h
Lloc: carrer de Tomàs Vives, davant 
l’accés als jardins de Can Malet

Visita al Museu Cusí de Farmàcia 
(activitat per a majors de 65 anys)

Sortida a les 11.30 h amb autocar 
des del carrer de Tomàs Vives, 
davant l’accés als jardins de Can 
Malet.  La visita al museu començarà 
a les 12 h.
L’activitat és per a persones 
residents al Masnou majors de 65 
anys. Cal inscripció prèvia a gent.
gran@elmasnou.cat o bé trucant al 
93 5571800. Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de 
Farmàcia i Ajuntament del Masnou 

18.30 h
Lloc: Edifici Centre (sala polivalent, 
1a planta)

Xerrada sobre comunitats 
autofinançades

Les CAF (comunitats autofinançades) 
són grups de 10 a 30 persones que 
progressen juntes, i es reuneixen 
periòdicament per estalviar en 
comú, prendre crèdits del fons 
compartit per resoldre necessitats i 
ajudar-se mútuament. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines  
(sala polivalent)

Lectura dramatitzada: Carola

Dintre dels actes del Dia 
Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones, “No+ 
violència contra les dones”. Monòleg 
adaptat a partir de la novel·la 

Feliçment, jo soc una dona, de M. 
Aurèlia Capmany, en commemoració 
del centenari del naixement de 
l’autora. A càrrec de Q-ART Teatre.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dimarts 27
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (sala 
polivalent)

Conferència: “Per guanyar la cursa 
al càncer, cal conèixer el camí”

Conferència a càrrec del Dr. Miguel 
A. Peinado, investigador de l’Institut 
de Recerca Germans Trias i Pujol 
(IGTP).
Conferència divulgativa anual 
dedicada a La Marató de TV3, que 
enguany recollirà fons per a la 
investigació del càncer.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Amics de Can Ruti

Dimecres 28
18 h 
Lloc: Ca n’Humet

Taller: Cuina sense pares

Anima’t a posar-te el davantal. Taller 
de cuina per a adolescents a partir 
dels 14 anys. Cal inscripció prèvia a 
www.elmasnou.cat. Places limitades.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Diputació de Barcelona.

Dijous 29
19 h
Lloc: Ajuntament (sala de plens)

Lliurament del premi de la VIII beca 
de recerca local del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

Conferència col·loqui:  
“La resiliència davant els conflictes”

Ho organitza: Fundació Temps i 
Compromís

Divendres 30 
17 h 
Lloc: pistes de Pau Casals

Gimcana familiar: 
“Juguem plegats!”

Tarda de jocs que intervenen en el 
creixement personal, relacional i 
social dels infants.
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou, Centre Cultural i de Lleure 

Luz del Alba, i Associació de Veïns i 
Veïnes del Masnou Alt

18.30 h
Lloc: Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició 
“#EstiualMasnou2018”

Exposició de fotografia que 
reprodueix les publicacions 
finalistes de la segona edició del 
concurs fotogràfic a Instagram 
#EstiualMasnou2018.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Nit de l’Esport del Masnou 2018

Acte de lliurament de premis i 
felicitació a esportistes, entitats 
masnovines i persones significatives 
que han tingut un paper destacat 
en l’esport masnoví en la temporada 
2017-2018.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DESEMBRE
Dissabte 1
10.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller familiar de galetes de Nadal

A càrrec de Gisa Mohr, Glòria Olivella 
i Gal·la Pericot. Activitat emmarcada 
dins el cicle “Descobrim Alemanya”. 
Per a famílies amb infants a partir de 
6 anys. Cal inscripció prèvia amb el 
carnet de la Biblioteca.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Associació UNESCO  
El Masnou

11 h
Lloc: Mercat Municipal del Masnou

Taller: Preparem etiquetes  
per a les nostres llibretes o regals

Per participar-hi, caldrà entregar tres 
tiquets de compra del Mercat amb 
un mínim de 3 euros cadascun.
Ho organitza: Associació de 
Venedors i Venedores del Mercat 
Municipal 

12h
Lloc: Espai Casinet

Inauguració del VI Llucifest: 
Aniversari feliç

Aquest any, el Llucifest, festival d'art 
contemporani de Blanc de Guix 
celebra els 15 anys de l'escola amb 
un plegat d'activitats per a tots els 

públics.  Més informació a la pàgina 
15 d'aquest butlletí.
Ho organitza: Blanc de Guix

20 h
Lloc: Plaça de Jaume Bertran

Seguici de la sibil·la

Acompanya els nens i nenes amb els 
seus fanalets, els grallers i timbalers i 
d’altres personatges fins a l’església. 
Es recorreran els carrers del barri 
antic del Masnou.
Ho organitzen: Capitanes del 
Masnou i Associació d’Amics de la 
UNESCO El Masnou

20.30 h
Lloc: Església de Sant Pere del Masnou

El cant de la sibil·la

Representació del drama litúrgic 
que, mitjançant la interpretació 
musical, recrea uns versos sobre 
els senyals del judici final i de 
l’adveniment de Crist. Seguint la 
tradició de representar-se a l’interior 
de les esglésies, El cant de la sibil·la 
tindrà lloc a l’església de Sant Pere.
Ho organitzen: Capitanes del 
Masnou i Associació d’Amics de la 
UNESCO El Masnou

Diumenge 2
19 h
Lloc: Espai Escènic

Amb ritme de Nadal

Per celebrar que s’acosta Nadal, 
l’Associació de Dansa i Teatre Musical 
del Masnou, juntament amb l’Escola 
de Ballet L’Eix del Masnou, presenten 
un espectacle innovador ambientat 
en el món nadalenc, ple de cançons 
i danses inspirades en aquesta 
festivitat. 
Preu: 7 euros, anticipada a 
www.quedat.cat.
Ho organitza: Associació de Dansa i 
Teatre Musical del Masnou

Diumenge 9
11 h
Lloc: plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua del Masnou

Us convidem a submergir-vos sota 
terra per descobrir un tram de 
les mines d’aigua Cresta i Malet, 
que formen part d’un laberint de 
galeries de 27 km. Cal inscriure-s’hi 
prèviament a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 11
18.30
Lloc: Sala Joan Comellas  
(Edifici Centre)

Conferència: “La influència 
de la Mediterrània en l’obra 
yourcenariana”

Conferència a càrrec de Montserrat 
Gallart Sanfeliu, seguida d’un 
col·loqui obert a la participació del 
públic assistent. Acte per a socis i no 
socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 12
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Massatge per a nadons

Sessió de massatges per a nadons 
de 0 a 2 anys. Gratuït, cal inscripció 
amb el carnet de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Divendres 14
18 h
Lloc: Els Vienesos

Inauguració del pessebre municipal

Actuació dels infants de l’entitat 
amb nadales i balls. 
Ho organitzen: Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba, i Associació de 
Veïns i Veïnes del Masnou Alt, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament del 
Masnou.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre Desea  
hoy lo que quieras vivir mañana,  
d’Esther Sanz

La masnovina Esther Sanz presenta 
el seu llibre Deséalo hoy, vívelo 
mañana: Conoce lo que nunca te 
enseñaron para disfrutar de tu vida 
plenamente.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dissabte 15
18 h
Lloc: Escola Bresol La Barqueta
35a Trobada Country
Trobada mensual per gaudir ballant. 
Per a tots els nivells i tots els grups 
que vulguin passar una tarda de 
balls i rialles.
Ho organitza: Country Ocata
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AGENDA. Del 16 de novembre al 16 de desembre de 2018

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Campanyes en marxa a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana

•  El 4 de desembre, a l’OAC es 
donarà cita per a la renovació 
del DNI que es farà el dia 12 del 
mateix mes, a l’equipament Els 
Vienesos. La recollida serà a Els 
Vienesos el 18 de desembre

•  Fins al 30 de novembre: Inclusió 
a la Guia sanitària 2019 Altres informacions

DEL 16 AL 30 DE NOVEMBRE, ES PODEN SOL·LICITAR ANÀLISIS DE 
L’AIGUA DE L’AIXETA
Per garantir la qualitat de l’aigua per al consum, des de l’Ajuntament es 
realitzen cada any anàlisis de l’aigua de l’aixeta, concretament dels edificis 
construïts abans del 1980. Les anàlisis són gratuïtes. Les persones interessades 
les poden sol·licitar a l’Ajuntament a través del formulari del web 
www.elmasnou.cat.

La data per anar a prendre les mostres es concretarà telefònicament. Les 
mostres es prendran al matí. Per a més informació, es pot trucar als telèfons 
de la Regidoria de Salut Pública i Consum (93 557 18 00) o de la Regidoria de 
Medi Ambient (93 557 16 00).

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

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL 
Del 20 al 25 de novembre: Pau Casals

Del 4 al 9 (dies 6 i 8 de desembre, festius):  
aparcament d’Amadeu I

TALLERS D'INTERCANVI LINGÜÍSTIC D’APRENEM
L’entitat Aprenem organitza tallers d’intercanvi lingüístic d'anglès, francès, 
alemany, italià, català i castellà  a l’Escola Ferrer i Guàrdia. Participar-hi és 
gratuït i les inscripcions són obertes. Més informació a Aprenem.blog.cat.

TERTÚLIA LITERÀRIA AL VOLTANT DEL LLIBRE LAS MUJERES QUE 
CORREN CON LOS LOBOS 
El grup de lectura Dones del Masnou organitza una reunió, dos dissabtes 
al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva seu, ubicada al CIRD (plaça de la Llibertat, 
17), per llegir i comentar el llibre Las mujeres que corren con los lobos, de 
l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola Estés. El llibre es deixa en préstec. 
Per a més informació, truqueu al 628 62 54 37. 

ACTIVITATS CONTINUADES DE L’ENTITAT AFIBROMARE 
Aquesta entitat organitza, els dilluns, sessions de reeducació postural; els 
dimarts, txikung; els dimecres, psicomotricitat, i els dijous, estiraments. Totes 
les sessions s’inicien a les 17.15 h i es porten a terme a Els Vienesos. 

ACTIVITATS CONTINUADES DE 
LES ENTITATS LUZ DEL ALBA 
I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
MASNOU ALT

Aquestes entitats organitzen sessions 
de balls en línia i balls populars de 
festa, country, sevillanes, sardanes, 
taitxí i txikung, guitarra, balls 
moderns infantils i juvenils, teatre 
musical infantil Disney, teatre musical 
infantil i juvenil, flamenc per a adults 
i per a infants, i criança junts. Les 
activitats es realitzen a l’Espai Social 
i Veïnal del Masnou Alt, ubicat a 
les pistes esportives de Pau Casals. 
Totes són gratuïtes, però l’aforament 
és limitat. Podeu veure els horaris 
de cada activitat a l’agenda de la 
pàgina web www.elmasnou.cat. Més 
informació al mateix Espai Social i 
Veïnal del Masnou Alt, a les pistes 
esportives de Pau Casals, de dilluns 
a divendres de 16.30 a 22 h, o bé 
trucant al telèfon 600 800 148. 

ACTIVITATS CONTINUADES  
DE LES ENTITATS A4QUARTS  
 I BANC DEL TEMPS DEL MASNOU

Organitzen diferents sessions 
d’escriptura creativa, estiraments, 
reeducació postural, country i 
sevillanes. Per a més informació, 
contacteu amb les entitats 
(a4quarts@gmail.com).

NOVEMBRE

DESEMBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1

DOMÍNGUEZ

2

OCATA

3

RIERA

4

RIERA
5

VIAMAR

6

DOMÍNGUEZ

7

AYMAR

8

OCATA

9

RIERA

10

FÀBREGAS

11

FÀBREGAS
12

DOMÍNGUEZ

13

AYMAR

14

OCATA

15

RIERA

16

FÀBREGAS

17

VIAMAR

18

VIAMAR
19

AYMAR

20

OCATA

21

RIERA

22

FÀBREGAS

23

VIAMAR

24

DOMÍNGUEZ

25

DOMÍNGUEZ
26

OCATA

27

RIERA

28

FÀBREGAS

29

VIAMAR

30

DOMÍNGUEZ

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
AYMAR

2
AYMAR

3
RIERA

4
FÀBREGAS

5
VIAMAR

6
VIAMAR

7
OCATA

8
OCATA

9
OCATA

10
FÀBREGAS

11
VIAMAR

12 13
14

FÀBREGAS
15

RIERA
16

RIERA
17

AYMAR
18

OCATA
19

RIERA
20

FÀBREGAS
21

VIAMAR
22

DOMÍNGUEZ
23

DOMÍNGUEZ
24

AYMAR
25

AYMAR
26

AYMAR
27

OCATA
28

RIERA
29

FÀBREGAS
30

FÀBREGAS
31

DOMÍNGUEZ

Diumenge 16
11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Itinerari: “El modernista desconegut: 
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda  
i Amigó”

Tot passejant pels carrers del Masnou, els 
visitants coneixeran els edificis emblemàtics 
que va projectar aquest arquitecte 
modernista, com el Casino, la Casa Benèfica 
o l’Escola Ocata. També veuran altres edificis 
no tan coneguts, com la casa de l’arquitecte 

o habitatges privats que va construir i 
decorar Bassegoda. Cal inscripció prèvia  
a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h
Lloc: Punt de trobada, aparcament davant  
del Cementiri del Masnou

Rua groga pel Masnou, Alella i Teià

Guarneix el teu cotxe o moto de groc i vine a 
la rua groga per demanar, com cada mes, la 
llibertat de tots els presos i exiliats polítics.
Ho organitza: Òmnium Cultural i ANC
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