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Arribem al número 100 d’El Masnou Viu. Tota una fita i un repte per a la comunicació local. Arribar a aquesta xifra és tot un esdeveniment gràcies a molta gent que l’ha fet possible i que treballa cada dia per assolir
un producte de molta qualitat que arribi a les llars de tots els masnovines i masnovines, des de fa un any
mensualment (a excepció de l’agost). L’any 2003, amb Eduard Gisbert al capdavant de l’Ajuntament, s’iniciava el que és fins ara el principal mitjà de comunicació municipal que té la vila.
Aquests dies també s’ha presentat als comerços del Masnou el nou projecte comercial Nou Centre, que
estarà ubicat a l’Illa Centre (antiga DOGI), amb establiments diversos i una gran superfície comercial. De
ben segur que serà un revulsiu per al nostre poble i tot un repte per al comerç local, com també ho serà
millorar la capacitat d’aparcament al centre del municipi. Per això, amb la Diputació de Barcelona estem treballant en un estudi de l’impacte comercial que tindrà per al conjunt del municipi i, amb Mercats
de Barcelona, per donar suport i ajudar a millorar el nostre Mercat Municipal. Al costat de la promoció
d’habitatge de l’Illa Centre, l’Ajuntament té previst construir un edifici d’habitatges de protecció oficial.
D’aquesta promoció, sumada a la que estava pendent a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, en resultaran 108 habitatges de protecció oficial, de venda i de lloguer. Per tal que sigui possible, l’Ajuntament ha
arribat a un acord per gestionar aquest conjunt d’habitatges amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per
tirar-la endavant sense cap cost econòmic per a l’Ajuntament. Un cop l’operació estigui amortitzada, els
terrenys revertiran un altre cop al municipi.
I, finalment, vull recordar que aviat tornarem a celebrar el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, una data
de reivindicació dels drets de les dones que ha de servir per fer visible que encara som lluny de la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, i que hem de construir una societat més justa en què tots tinguem
els mateixos drets.
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EN PORTADA

CRONOLOGIA

D’‘EL MASNOU VIU’

ANY 1979
El primer ajuntament democràtic del municipi treu
al carrer la publicació El Masnou Butlletí d’Informació
Municipal. Va tenir diferents formats al llarg de les sis
èpoques i els 23 anys que va ser al carrer.

ANY 2003
Després de 24 anys, hi ha un
canvi de govern a l’Ajuntament
del Masnou i comença
l’etapa d’El Masnou Viu,
amb l’objectiu fonamental
de proporcionar informació
sobre l’activitat que es duia a terme
des de la corporació municipal. De
format A4, la primera època de la
publicació va sortir al carrer amb una
periodicitat aproximada de dos mesos
i es compaginava amb El Masnou
Activitats, una agenda mensual.

‘El Masnou Viu’ arriba
al número 100 consolidat
La revista d’actualitat municipal s’acosta als quinze anys d’existència i ho celebra
amb el número 100 de la publicació

L

Després de dos mandats, l’any
2012, Gisbert va deixar l’alcaldia i
en va prendre el relleu Pere Parés
(CiU), durant el mandat 20122015, seguit de Jaume Oliveras
(ERC-AM-MES), per al mandat
2015-2019, dos alcaldes que van
apostar per la continuïtat del
butlletí i que han contribuït a la
seva implantació definitiva com
el mitjà d’informació municipal
de referència.

a revista d’informació
municipal i ciutadana
del Masnou, El Masnou
Viu, que va sorgir a
finals de l’any 2003, arriba,
aquest mes de febrer de 2018, al
número 100. Des de fa prop de
quinze anys, aquesta revista ha
explicat tota la tasca municipal,
però també l’activitat del poble,
amb la vocació de ser una eina
eficaç de comunicació entre la
ciutadania i el consistori.

Al llarg de tots aquests anys i
del centenar de números, la
publicació ha mantingut la seva
essència inicial, que ha combinat
amb canvis per adaptar-se a
les tendències de cada època.
Perquè el dret a la informació
és un dels fonamentals de
l’individu, s’ha treballat per fer
una publicació atractiva i útil per
a la ciutadania, que no només
n’és la destinatària, sinó la seva
principal raó de ser.

Coordinat pel Gabinet
d’Alcaldia, és el principal
mitjà de comunicació entre
l’Ajuntament i els masnovins i
masnovines. L’encarregat de la
redacció és el Departament de
Comunicació i Premsa, que és el
principal artífex que cada mes
se n’editin 10.500 exemplars,
que arriben, gratuïtament,
a llars particulars, entitats i
comerços del poble.

El punt de partida

L’eix comunicador
del municipi

L’any 2003, Eduard Gisbert (PSC)
va assolir l’alcaldia del Masnou i
l’Equip de Govern del moment
(el tripartit PSC-ICV-EA-ERC) va
incorporar un gabinet de premsa
a l’Ajuntament. Amb el temps,
es consolida un departament
de comunicació que atendrà
els mitjans de comunicació
municipals.

Els estudis que s’han encarregat
des de l’Ajuntament sobre
els hàbits informatius i de
comunicació han demostrat
que gairebé el 50% de les
persones enquestades es
mantenen informades del que
passa al municipi a través de
la revista municipal El Masnou
Viu, mitjà que és valorat
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IMPLANTACIÓ

Al llarg d'aquests anys,
els diferents governs
municipals han contribuït
a la implantació definitiva
d'aquest butlletí com
el mitjà d'informació
municipal de referència
positivament per tres de cada
quatre entrevistats.
La bona pràctica de la revista
es confirma amb els dos
reconeixements que ha tingut
al llarg de la seva trajectòria.
D’una banda, va ser finalista del
29è Premi Arrel, de butlletins
municipals, convocat per
la Diputació de Barcelona,
en el marc dels Premis de

ANY 2007
El setembre del 2007, el
butlletí municipal de
l’Ajuntament del Masnou
encetava la segona etapa
amb el número 19. Es va
optar per un model de format
A3, similar a un diari, i més proper a la
ciutadania quant a la redacció i l’elaboració
de les notícies, com també més obert
a la seva opinió i les seves aportacions.
L’agenda d’activitats s’incorpora dins
les pàgines del butlletí i se’n millora la
periodicitat.

Comunicació Local 2009. A
més, com a reconeixement de
la tasca informativa i la seva
contribució a la igualtat, l’any
2008 va ser reconegut amb el
Premi de Comunicació no Sexista
en categoria local que atorga
l’Associació de Dones Periodistes.
Les seccions

ANY 2017

ANY 2012
El butlletí arriba a la tercera època amb el número
54. Es torna al format revista A4 renovat. Se
n’amplien les pàgines i el tiratge, alhora que se
n’escurça la periodicitat. Amb la voluntat de reduir
els costos, la publicació incorpora publicitat.

El número 89 del butlletí
marca l’inici de l’estabilitat
de la periodicitat
mensual. També es fa
un pas endavant en la
història de la publicació amb la
incorporació de reportatges monogràfics
a doble pàgina així com la reformulació de les
seccions protagonitzades per les entitats i la
ciutadania, que s’adapten a noves tendències, com
la inclusió de les xarxes socials.

la trajectòria d’una persona
vinculada al municipi que
hagi destacat per les seves
experiències, coneixements o la
seva rellevància a la vila.
El butlletí també reserva un
espai destinat als grups polítics
municipals, on poden expressar
la posició de la formació que
representen.

La funció fonamental d’El
Masnou Viu és informar, amb una
clara vocació de servei públic,
sobre la tasca del consistori:
les diferents campanyes que
es duen a terme des de les
regidories i departaments, les
activitats realitzades que afecten
la ciutadania, i els projectes i els
resultats de la gestió municipal.
També s’hi inclou informació per
difondre la tasca de les entitats
que formen part del teixit
social de la població i seccions
per fomentar la participació
ciutadana, dos espais en què la
societat civil és el centre.
L’entrevista és una secció que ha
perdurat com a element genuí
al llarg de tots aquests anys i
ha estat sempre centrada en
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EN PORTADA

Viatge

a través
del

temps
Els gairebé quinze
anys al carrer de la
publicació donen per
a moltes notícies i, en
conseqüència, per a
moltes portades. En
aquest recull trobareu les
que s’han considerat més
destacades pel moment
municipal o històric que
representen.
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Les cares d’‘El Masnou Viu’
Durant els processos pels quals ha de passar una publicació abans d’arribar
a impremta i als seus lectors hi intervenen diferents agents. Aquests són els
professionals que han estat o encara estan al capdavant de la publicació i
que, juntament amb d'altres col·laboradors, han fet possible que 'El Masnou
Viu' es fes realitat a cada número.
Isabel Roig
Cap de premsa de l’Ajuntament entre els
anys 2003-2007
En un moment d’embranzida de la comunicació
local, l’any 2003, va agafar el timó per respondre
a les necessitats comunicatives de l’Ajuntament
del Masnou quan era orfe de pràcticament tot
mitjà de comunicació.
“Ha plogut molt des que El Masnou Viu va sortir al carrer
el mes de
novembre del 2003, amb la vocació d’informar de manera
periòdica
de l’actualitat de la vila i amb el convenciment que els masnov
ins i
les masnovines tenen dret a conèixer tota la informació municip
al.
Molt contenta de la feina feta amb en Josep Puig, que disseny
ava
la revista. Mig any més tard, a la primavera de 2004, amb
una ferma
vocació de promoure iniciatives de participació ciutadana
a la xarxa,
des del Gabinet de Comunicació també posàvem en solfa
el portal web
municipal.”
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Ramon Boadella i Gerard Poch
Fotògrafs
Aquests fotògrafs professionals han
immortalitzat moltes de les notícies rellevants
que han tingut lloc al municipi i, per això, les
seves imatges han ompler t gran part de les
portades i pàgines del butlletí.
“Des del principi fins a dia d’avui, la fotografia
ha estat sempre molt present en aquesta
publicació”, afirma Boadella, i recorda una portada amb “una
de les
fotografies que vaig fer que va agradar especialment, en
què sortien una mare i el
seu fill passejant per la Nacional II tallada.” I és que la fotogra
fia ha tingut un paper
molt important en la revista. Poch desitja que “les meves
fotografies que han estat
publicades en aquest butlletí us hagin apropat a alguns
esdeveniments socials que
han passat a la nostra vila aquests darrers anys”.
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Mònica Clotet
Correctora de català de l’Aj
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ament

És la correctora de català de
l’Ajuntament
del Masnou i la responsable
de la revisió i
correcció lingüística i estilísti
ca del consistori,
i també del butlletí, des de
gairebé els seus
inicis, a excepció de substit
ucions puntuals
cobertes per personal exte
rn.
“Passar del llenguatge adm
inistratiu a un discurs
informatiu que arribi a toth
om i sense perdre rigor no
sempre és una
tasca senzilla per al Departa
ment de Comunicació. La
finalitat d’El
Masnou Viu és informar la
població d’allò que es cou
a l’Administració,
i per això s’ha optat sempre
per un estil clar, directe i plan
er, dins d’una
varietat estàndard i d’acord
amb la normativa. També
es té cura que la
llengua no transmeti este
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envers les dones ni
envers cap altre col·lectiu
o minoria.”
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INSTITUCIONAL

Aprovat el Pressupost per al 2018
per la seva vinculació a la qüestió
de confiança de l’alcalde
Les al·legacions del grup socialista a l’aprovació inicial del Pressupost
no van ser admeses a tràmit

E

l Pressupost general,
les bases d’execució, i la
relació de subvencions
nominatives i la
plantilla de l’exercici 2018 de
l’Ajuntament del Masnou van
quedar aprovats definitivament
al Ple del 25 de gener per la
seva vinculació a la qüestió
de confiança presentada per
l’alcalde, Jaume Oliveras, que
es considera superada perquè
l’oposició no ha presentat cap
moció de censura. Abans, no
s’havien admès a tràmit les
al·legacions del Grup Municipal
del PSC a l’aprovació inicial del
Pressupost.
En el moment de la votació,
l’alcalde va explicar que els vots
en contra emesos per regidors
i regidores que al seu moment
van votar negativament sobre
la qüestió de confiança (el
novembre de 2017) serien
considerats nuls, ja que el
Pressupost estava vinculat a
aquesta ja superada qüestió
de confiança. El Pressupost va
quedar definitivament aprovat
després de la votació a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES,
6 vots) i d’ICV-EUiA-E (2 vots); en
contra de PDeCAT-Unió (1 vot),
i les abstencions de la CUP-PA
(2 vots) i el PP (1 vot). Quatre
vots de PDeCAT-Unió, tres de
Ciutadans i dos del PSC van ser
considerats nuls.
El secretari general de la
corporació va intervenir
per donar les explicacions
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oportunes quan els serveis
jurídics de l’Ajuntament van
tornar a veure qüestionada
la seva tasca durant el debat
previ a la votació, amb una
demanda unànime de l’oposició
d’un informe jurídic que avalés
el procediment efectuat per
aprovar el Pressupost. Eduard
Garcia (PDeCAT-Unió) va
mostrar-se contundent en
dir que era “un segrest de la
democràcia amb la complicitat
dels habilitats estatals, que
incorrien en un clar abús de
poder”; Frans Avilés (Ciutadans)
va parlar d’un “atropellament
dels drets de l’oposició de gran
envergadura”, i Ernest Suñé va
afirmar que “s’estaria parlant
gairebé de prevaricació”. Tots
tres portaveus van anunciar que
emprendrien les accions legals
pertinents.
D’altra banda, Màxim Fàbregas
(ICV-EUiA-E) va dir que “som a
l’oposició i fiscalitzarem sense
treva l’acció del Govern, però hi
votarem a favor com a mostra
de confiança”, després d’haver
arribat a un acord, al seu parer,
per “millorar la proposta del
Govern i defensar les famílies
desfavorides, [...] així com altres
compromisos relacionats amb
altres partides”. Federico de
las Heras (PP) va justificar la
seva abstenció “perquè sigui
computada” i Dídac Miró (CUPPA) va reclamar “una explicació
per als veïns i veïnes del poble”
respecte de tot el que estava
passant.

L’alcalde va reiterar la seva
confiança en els serveis jurídics
de l’Ajuntament i va mostrar-se
obert a tots els grups municipals
“per arribar als màxims acords
possibles per millorar les
inversions en serveis al municipi”.
Quant a les al·legacions del Grup
Municipal del Partit Socialista a
l’aprovació inicial del Pressupost
no admeses a tràmit, Oliveras
va exposar els motius de la
inadmissió: el demandant no
és part interessada (ja que
aquest tràmit no correspon als
grups polítics, sinó que està
reservat a la ciutadania) i no
es pot debatre la insuficiència
financera plantejada perquè
la modificació de l’ordenança
de l’IBI és en fase d’aprovació
inicial. “Uns fonaments que es
basen en els informes tècnics
que acompanyaven la proposta”,
va dir l’alcalde. Aquest punt va
comptar amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERCAM-MES, 6 vots), ICV-EUiA-E
(2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i el
vot contrari de PDeCAT-Unió (5
vots), Ciutadans (3 vots), PSC
(2 vots) i el PP (1 vot). La manca
de resolució expressa, en no
aprovar-se la inadmissió a tràmit,
va provocar la seva desestimació
per silenci administratiu, malgrat
que Suñé (PSC) en qüestionés
el procediment i hi mostrés el
seu desacord afirmant que “la
interpretació de la llei no pot
minorar la meva capacitat a
representar-me”.

OPOSICIÓ

L'oposició en bloc va
demanar un informe
jurídic que avalés el
procediment efectuat
per aprovar el
Pressupost

Altres punts del Ple
Es va donar compte de la nova
composició del Grup Municipal
Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ).
Es va donar compte de la xifra
oficial de població resultant de
la revisió del padró municipal en
data 1 de gener de 2017.
Es va modificar el nomenament
de representant municipal al
Consell Escolar Municipal, al
Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació, i al Consell Municipal
de Benestar Social.
Nomenament del jutge o
jutgessa de pau titular. Es va
nomenar Xavier Serra i Vigil
com a jutge de pau amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES, 6 vots), PDeCATUnió (5 vots), Ciutadans (2 vots),
CUP-PA (2 vots) i PSC (2 vots), i
les abstencions d’un regidor de
Ciutadans, ICV-EUiA-E (2 vots) i PP
(1 vot).

Resolució de les al·legacions
i aprovació definitiva de la
modificació de l’Ordenança
municipal reguladora de les
condicions d’exercici de l’activitat
de clubs socials i associacions de
fumadors de cànnabis i/o d’altres
substàncies anàlogues. Es va
aprovar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES,
6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots),
ICV-EUiA-E (2 vots) i PSC (2 vots),
i les abstencions de Ciutadans (3
vots), CUP-PA (2 vots) i PP (1 vot).
Revisió de les tarifes d’aigua
2018. Aquest punt es va retirar de
l’ordre del dia.
Ratificació del Decret d’alcaldia
2017LLDA002465, d’aprovació
de les tarifes de transport urbà
de viatgers per a l’any 2018. Es va
aprovar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES,
6 vots) i del PP (1 vot); en contra
de CUP-PA (2 vots) i PSC (2 vots), i
les abstencions de PDeCAT-Unió
(5 vots), Ciutadans (3 vots) i ICVEUiA-E (2 vots).
Modificació de l’article 5.C.1 de
l’Ordenança fiscal reguladora
de l’ocupació de terrenys d’ús
públic, referent a les parades de
venda al mercat setmanal. Es va
aprovar després d’una esmena
transaccional del PSC amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES, 6 vots), Ciutadans
(3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots),
CUP-PA (2 vots) i PSC (2 vots), i les
abstencions de PDeCAT-Unió (5
vots) i PP (1 vot).
Aprovació inicial de la
modificació de l’apartat 29.5
de les Bases d’execució del
pressupost de subvencions
nominatives a atorgar pel
procediment de concessió
directa del Pressupost vigent,
per tal d’adequar la relació
de subvencions nominatives
d’Esports. Aprovat per
unanimitat.

Mocions
Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA en
relació amb el tancament de
les dependències municipals
el 3 d’octubre i les posteriors
actuacions en relació amb
la jornada laboral perduda.
Aprovada amb els vots a favor de
PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans
(2 vots, en absència d’un regidor),
ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (1 vot, en
absència d’un regidor) i PP (1 vot),
i en contra del l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES, 6 vots) i CUP-PA (2
vots).
Moció presentada pel Grup
Municipal de Ciutadans per
demanar la devolució automàtica
de l’import dels serveis
municipals no prestats el dia 3
d’octubre de 2017, en romandre
tancades les instal·lacions
municipals per “l’aturada de país”.
No va ser aprovada en comptar
amb els vots a favor de Ciutadans
(2 vots), PSC (1 vot) i PP (1 vot), i
en contra del l’Equip de Govern
ERC-AM-MES (6 vots), PDeCATUnió (5 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i
la CUP-PA (2 vots).
Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E per
proposar actuacions per a la
construcció d’habitatge públic
protegit de lloguer a la parcel·la
situada al carrer de Montevideo.
Amb incorporacions d’ERC-AMMES, va ser aprovada amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
ERC-AM-MES (6 vots), PDeCATUnió (5 vots), Ciutadans (2 vots),
ICV-EUiA-E (2 vots) i el PSC (1 vot),
i les abstencions de la CUP-PA (2
vots) i el PP (1 vot).
Mocions i declaracions
institucionals d’urgència
Moció del Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E de reclamació a
la Generalitat de Catalunya de
subvencions per a la creació
i consolidació de places a les

JUTGE DE PAU

 EXPOSICIÓ
PÚBLICA:

Es va nomenar Xavier
Serra i Vigil com a
jutge de pau del
municipi

Modificació de l’article
5.C.1 de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’ocupació
de terrenys d’ús públic,
referent a les parades
de venda en el mercat
setmanal. El període
d’exposició pública és del 7
de febrer al 20 de març.
Aprovació inicial de la
modificació de l’apartat
29.5 de les Bases
d’execució del pressupost
de subvencions
nominatives a atorgar pel
procediment de concessió
directa del pressupost
vigent, per tal d’adequar
la relació de subvencions
nominatives d’Esports.
El període d’exposició
pública és del 7 al 27 de
febrer.

escoles Sol Solet i La Barqueta.
Amb incorporacions d’ERCAM-MES, va ser aprovada per
unanimitat.
Declaració institucional del
Grup Municipal del PP per
donar suport i defendre la presó
permanent revisable. No va ser
aprovada, en comptar amb el
vot a favor del PP (1 vot) i el vot
contrari de la resta de formacions,
a excepció de Ciutadans (2 vots),
que es va abstenir.

Declaració institucional del
Grup Municipal d’ERC-AM-MES
en defensa de les institucions
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 COM S’HA APROVAT DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST 2018?

ÜESTIÓ D

EC
ON

QÜESTIÓ
DE CONFIANÇA:
A favor:

P
EX

F

(en absència
d’una regidora)

Abstencions:

Abstencions:

(en absència
d’una regidora)

No es presenta cap moció de censura ni cap programa electoral alternatiu.

 SESSIÓ PLENÀRIA DEL 25 DE GENER DE 2018

T

V

El Grup Municipal del PSC presenta unes
al·legacions a l’aprovació inicial del Pressupost
que no s’admeten a tràmit d’acord amb els
informes tècnics emesos.

S AL PRESS
UP
ION
C
OS
A
T
O
PRESSUPOST:
A favor:

E

LI
XP

CACIÓ DELS FE

TS

El Pressupost
queda aprovat
definitivament per la
seva vinculació a la qüestió de
confiança presentada per l’alcalde.
Justament per aquesta vinculació,
havent estat superada la qüestió de
confiança, van ser considerats nuls els
vots en contra emesos per regidors i
regidores que al Ple de novembre de
2017 havien votat negativament
sobre la qüestió de
confiança.

En contra:
*

Abstencions:
*Els vots eliminats van
ser considerats nuls.

 LLEGENDA

Grup Municipal d’ICV-EUiA-E

Grup Municipal d’ERC-AM-MES

Grup Municipal de Ciutadans

Grup Municipal del PSC

Grup Municipal del PDeCAT-Unió

Grup Municipal de la CUP

Grup Municipal del PP
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S

El Pressupost no obté el suport
necessari i la qüestió de confiança és
rebutjada. S’obre un període de trenta
dies perquè els comptes municipals
siguin aprovats a excepció que es
presenti una moció de censura i un
programa electoral alternatiu.

En contra:

En contra:

CIÓ DELS F
LIC A
ET

A

VO
TA
C

LA Q

NÇ

A favor:

IO

A
NS

IA

NS AL PRESSU
CIO
PO
A
S
OT
PRESSUPOST:

T

V

 SESSIÓ PLENÀRIA DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2017

COMUNITAT

E

S’amplia el servei d’assessorament
en matèria d’habitatge

l dijous dia 1 de febrer, la Junta de
Govern Local va aprovar una contractació per ampliar la prestació del
servei d’assessorament jurídic en
matèria d’habitatge i donar així cabuda a casos
complexos. En un inici, l’Ajuntament va donar
suport als veïns i veïnes de l’edifici de Roger de
Flor, 33, que necessitaven assessorament per
resoldre una problemàtica que afectava el seu
habitatge, tal com es va recollir a la moció que
es va aprovar per majoria absoluta al Ple municipal del 15 de juny de 2017. Arran d’aquesta
situació, l’Ajuntament va decidir oferir el mateix
servei a la resta de persones del Masnou que ho
necessitessin. Per aquest motiu, es va contractar AC Legal Advocats, SLP, per un import de
9.680 euros. Es tracta d’un despatx d’advocats
especialitzat en matèria d’habitatge que ja ha
col·laborat en altres ocasions amb la Diputació
de Barcelona.
L’objectiu principal de l’assessorament contractat és atendre persones que desitgin informació
sobre casos complexos en matèria d’habitatge.
En concret, es donarà especial atenció a casos
complicats i que necessiten un major grau d’especialització del servei que s’oferia fins ara, com
per exemple: veure’s afectat en la compravenda
d’un fons d’inversió, desnonaments o assetjament immobiliari, entre d’altres.
L’atenció té caràcter gratuït i es posa en marxa
a partir del divendres dia 16 de febrer i fins a
finals d’any, excepte al mes d’agost. S’ofereix
dos cops al mes (cada quinze dies), en horari de
10 a 14 h, a l’edifici del carrer de Roger de Flor,

A més, es
prorroga el
servei a l’OMIC
del Masnou
durant el primer
trimestre del
2018 per a
l’assessorament
gratuït en les
reclamacions
per les clàusules
abusives dels
bancs

23. És necessari demanar cita prèvia i indicar la
problemàtica (lloguer, compravenda, etc.), al
telèfon 93 557 18 00, presencialment a l’adreça
abans esmenada, o per correu electrònic a
habitatge@elmasnou.cat.
Aquest suport jurídic se suma a la resta de
serveis que ja s’ofereixen, com l’assessorament
gratuït en les reclamacions per les clàusules abusives dels bancs, que consisteix en un assessorament jurídic prestat pel Col·legi d’Advocats de
Mataró que s’ofereix des de l’Oficina Municipal
d’Informació al Consum (OMIC) gràcies a un
conveni de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona. En aquest servei s’atenen els dubtes
generats per la resposta donada per les entitats

bancàries a la reclamacions per clàusules terra,
s’assessora les persones que volen valorar la possibilitat de recórrer a la via judicial i s’avaluen les
condicions per acollir-se a la justícia gratuïta. Així
mateix, es resolen les consultes sobre l’aplicació
de les despeses de constitució de la hipoteca
(notaria, registre, tributs...), que també poden
constituir una clàusula abusiva que pot ser objecte de reclamació a l’entitat financera, així com
altres aspectes relacionats amb els préstecs hipotecaris. Durant el primer trimestre del 2018, es
continuarà oferint aquest servei dos divendres al
mes, de 10 a 14 h, i cal també demanar cita prèviament al telèfon 93 557 18 00, presencialment
a l’OAC (carrer Roger de Flor, 23) o per correu
electrònic a l’adreça omic@elmasnou.cat.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Un nou centre per al Masnou

CORP

Es presenta al sector comercial i al Consell de Promoció Econòmica
el projecte de l’Illa Centre

Imatge virtual de com quedarà l’espai públic que es proposa fer a l’Illa Centre.

L

a Sala Joan Comellas
de l’Edifici Centre es va
omplir, el 22 de gener, de
comerciants i representants del sector amb motiu de la
presentació del que vol esdevenir
el nou centre comercial del municipi, a l’Illa Centre, una idea que
neix de la simbiosi entre la plaça
del poble i un espai comercial. La
regidora de Promoció Econòmica,
Sílvia Folch, va donar-los la benvinguda i va destacar l’oportunitat
que suposarà aquesta nova zona
comercial al municipi “per revitalitzar el comerç local i per captar les
fugues de compra que es realitzen
fora del poble”.
Tot seguit, el representant de
l’empresa promotora, Joan Ignasi
Cifre, va presentar el projecte, que
va qualificar com a “transformacional, atès que s’implanta una
zona comercial dintre de la trama
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urbana, cosa que beneficia directament les zones comercials més
properes”. També va destacar les
bones comunicacions de la zona,
tant en transport públic com en
vehicle privat (tenint en compte
que, a més, es preveu que hi hagi
250 places d’aparcament).
Aquesta zona comercial, de 2.450
m², està integrada en una promoció immobiliària de més de 200
nous habitatges, i serà ocupada
per la cadena Bonpreu i 35 locals
comercials que combinaran comerç, serveis i restauració. Segons
els promotors, l’oferta comercial
estarà basada en la proximitat, la
varietat i la complementarietat, i la
finalitat és dotar un espai modern
i funcional per al desenvolupament d’activitats d’oci, integrat al
centre del municipi i amb zones
verdes, jocs infantils i terrasses de
restauració.

NADAL DEL 2018

Segons la promotora
immobiliària, les
obres podrien estar
enllestides
a finals d’any
Durant la trobada, també es van presentar els requisits que han de tenir
en compte les empreses o comerços
que han valorat l’opció d’arrendar
un dels locals comercials a la nova
zona comercial, i es va mostrar als
assistents un vídeo explicatiu de tot
el projecte i una maqueta de la nova
zona comercial.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va cloure
la sessió informant les persones
assistents d’altres projectes en
execució de l’Ajuntament, com

les promocions d’habitatge de
protecció oficial que es preveuen a
la mateixa Illa Centre.
Posteriorment, el dia 9 de febrer,
aquesta mateixa presentació
es va fer al Consell de Promoció
Econòmica, en què també es
van tractar altres temes, com la
propera edició de la Fira Comercial
i Gastronòmica.
Membres del consistori visiten
les obres de construcció
El dimarts 6 de febrer, l’alcalde,
Jaume Oliveras, juntament amb
una part de l’Equip de Govern
(els edils Sílvia Folch, Ricard
Plana i Quim Fàbregas) i els
portaveus d’alguns dels grups
a l’oposició (Màxim Fàbregas i
Ernest Suñé) van visitar les obres
de construcció de l’Illa Centre,
que es van iniciar ara fa un any
amb l’objectiu de revitalitzar
aquesta zona del municipi i convertir-la en un nou nucli social i
comercial.

Els edils van poder veure, acompanyats pels tècnics de la promotora immobiliària, el desenvolupament de les obres i van visitar el
gran espai comercial que ocuparà
un supermercat.
Les obres podrien estar enllestides a finals d’any i, actualment,
només queden a la venda una
vintena de pisos (la resta, ja han
estat adquirits).

Una aposta pel
comerç en línia
Una iniciativa per promoure
i dinamitzar digitalment el
comerç del municipi

Reordenació comercial
del Mercat
L’Ajuntament està treballant, en
col·laboració amb l’Institut de
Mercats Municipals de Barcelona,
en un projecte de reordenació del
Mercat Municipal que inclourà un
assessorament per a la reorientació d’aquest equipament dins
la nova oferta comercial que hi
haurà a l’Illa Centre, que és molt a
prop de la seva ubicació. Aquest
assessorament es complementarà
amb un estudi de la Diputació de
Barcelona.

L’Ajuntament del Masnou s’ha adherit a Ofer.cat, per
poder oferir a tota la seva xarxa comercial una eina
que permet vendre en línia. La presentació d’aquest
nou projecte es va fer el dilluns 12 de febrer al Centre
d’Empreses Casa del Marquès.
Es tracta d’una plataforma en què les ofertes es poden
crear en pocs minuts des del mòbil, l’ordinador o la
tauleta i compartir-les a les xarxes socials. Clients,
contactes del mòbil, seguidors del comerç a les xarxes
i fins i tot els usuaris de l’app rebran les ofertes i
podran posar-se en contacte o comprar els productes
i serveis en línia. Com a valor afegit, converteix també
suports gràfics en punts de venda.

MIREIA CUXART

L’Ajuntament ha assumit el cost d’adhesió a Ofer.cat a
fi que els comerços, les empreses i els autònoms del
Masnou s’adaptin de manera gratuïta als nous hàbits
de compra (en línia) dels seus clients. La regidora
de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, ha valorat
l’actuació com una “aposta per la modernització i la
promoció del comerç local per continuar contribuint
a la promoció econòmica del municipi” i es mostra
confiada en el fet que “empresaris i ciutadans gaudiran d’aquesta nova eina, que fomentarà noves vies de
negoci”.

Membres del consistori i tècnics de la promotora immobiliària durant la visita
a les obres.

EL MASNOU VIU FEBRER 2018

13

SALUT

El Masnou s’equipa
amb més aparells desfibril·ladors
La dotació dels aparells permetrà facilitar l’actuació davant de possibles
casos d’aturada cardíaca

L

’Ajuntament ha adquirit
nous aparells desfibril·ladors automàtics (DEA)
amb l’objectiu de crear
una xarxa de desfibril·ladors al
municipi per fer del Masnou
un municipi cardioprotegit. Al
Masnou, tots els vehicles de la
Policia Local incorporen DEA
mòbils i hi ha un DEA fix a les
dependències policials. També disposen d’aquest aparell
la piscina municipal, el Camp
Municipal de Futbol d’Ocata i les

platges durant la temporada en
què hi ha servei de socorrisme.
Recentment, s’ha adquirit un
desfibril·lador fix que s’instal·larà
properament al Camp Municipal
de Futbol del Masnou.
Des del 2015, l’Ajuntament està
realitzant cursos d’autoprotecció
i suport vital bàsic i de desfibril·
ladors externs automàtics (DEA)
per a la ciutadania i els treballadors municipals amb l’objectiu
de contribuir a la sensibilització

perquè, en el cas d’una aturada
cardiorespiratòria, se’n reconeguin els signes propis, es puguin
avisar immediatament els serveis
d’emergència i se sàpiga com
utilitzar l’aparell desfibril·lador.
Les malalties cardiovasculars
són la primera causa de mort
en el món occidental i, d’entre
aquestes, destaquen les morts
sobtades cardíaques, la majoria
de les quals succeeixen fora
de l’àmbit sanitari. Per aquest
motiu, és previst continuar adquirint aparells per instal·lar-los
a la via pública així com seguir
realitzant formació per tal de
dotar els ciutadans i ciutadanes
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del Masnou d’eines i recursos per
identificar una situació d’emergència i saber com actuar.
La cadena de supervivència
La cultura de l’autoprotecció
avalada pel Consell Català de
Ressuscitació (CCR) es basa en el
fet que, davant la mort sobtada, l’única solució reconeguda
per les societats científiques
internacionals és la reanimació
cardiopulmonar (RCP) i la desfibril·lació externa automatitzada,
en una actuació seqüencial i coordinada representada gràficament per l’anomenada cadena
de supervivència.

Ampolles per netejar l’orina
dels gossos

D

Nova acció de la campanya de tinença responsable d’animals
de companyia per fomentar el civisme

ins les accions de la
campanya de civisme,
a partir d’aquest mes
de febrer, l’Ajuntament
obsequia les persones propietàries dels gossos censats amb una
ampolla per portar aigua quan se
surt a passejar amb el gos i que
es pot penjar a la corretja. Aquest
obsequi per netejar els orins, que
es repartirà a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) fins que se
n’exhaureixin les existències, se
suma a la xapa identificativa que
rebran els propietaris dels gossos
censats al seu domicili (amb el
nom de l’animal i un telèfon de

contacte) juntament amb una
carta informativa.
Les actuacions engegades durant
els darrers anys per fomentar la
tinença responsable dels animals
de companyia i millorar-ne la convivència amb la ciutadania han estat
diverses: la campanya “El Masnou
és casa teva”, la creació de la platja
per a gossos, el carnet de tinença cívica i responsable (consulteu per a
què serveix i com es pot aconseguir
a www.elmasnou.cat), l’aprovació
del nou text refós de l’Ordenança
reguladora de la tinença d’animals,
i la millora i construcció de noves
zones d’esbarjo per a gossos.

Dispensadors de pinso esterilitzador
per als coloms i les tórtores
Des del 2013, es duen a terme actuacions per controlar la poblacions d’aus urbanes
Aquest 2018, l’Ajuntament amplia les accions per augmentar el
control de les aus urbanes amb la
instal·lació de tres dispensadors
de pinso esterilitzador per als
coloms i les tórtores. Els dispensadors permetran que aquests
animals s’alimentin amb blat de
moro recobert d’un producte antiparasitari que ja s’utilitza en aus
per tractar la coccidiosi i que té
un efecte esterilitzador sobre les
aus i evita la posta d’ous. Aquest
producte no té efectes indesitjats ni provoca cap modificació
anatòmica en els animals.
L’actuació parteix d’un estudi
que incloïa un cens de les aus

i que va determinar que les
espècies que trobem al Masnou
que poden portar problemes de
salubritat i ocasionar molèsties a
la ciutadania són el colom roquer
i la tórtora turca.
L’Ajuntament duu a terme actuacions per controlar les poblacions d’aus urbanes des del 2013.
Les realitzades fins ara han estat
les campanyes de sensibilització
adreçades a les persones alimentadores, la senyalització amb la
prohibició d’alimentar els coloms
en algunes places del municipi, la
instal·lació de mesures dissuasives en edificis municipals, i
mesures per reduir el nombre

d’aus en algunes zones més
conflictives.

Es recorda que:
• Alimentar les aus urbanes està
prohibit i pot suposar multes de
fins a 400 euros.
• Les persones propietàries dels
immobles tenen l’obligació
d’establir mesures dissuasives
o correctores adients als
habitatges i, en aquells en què el
seu estat precari ho requereixi,
han de fer-hi les obres
infraestructurals necessàries
per evitar la instal·lació,
l’establiment i la cria de coloms.

EL MASNOU VIU FEBRER 2018
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ACTUALITAT

El Carnaval
2018 omple
de color els
carrers del
Masnou
Del 7 al 14 de febrer, el
Masnou celebra el Carnaval.
La festa va començar per
Dijous Gras amb l’arribada del
rei Carnestoltes, que va ser
rebut per l’alcalde però no va
poder passar la tarda amb tots
els masnovins i masnovines
perquè la pluja va obligar a
suspendre els actes previstos
als jardins de Can Malet.
Les següents jornades de
Carnaval ja van estar marcades pel sol, i la gresca i la
disbauxa van envair els carrers
del municipi amb diferents
rues, el concurs i el ball de
disfresses, així com tallers i
altres activitats que s'havien
preparat per a la celebració.
En el moment de tancar
aquesta edició, era previst que
la festa clogués el Dimecres de
Cendra, el 14 de febrer, amb la
cremada del rei Carnestoltes i
una sardinada popular.
FOTOGRAFIES: RAMON BOADELLA
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CULTURA

L'exposició "Jordi Alumà i els seus 94
anys: darrera obra", un homenatge a
l’artista al Masnou

Alumà és el creador d’un dels símbols més emblemàtics del municipi: la Nimfa.
de gener fins a l’11 de febrer, i ha
posat el llistó molt alt.
La regidora de Cultura, Neus
Tallada, va ser l’encarregada
d’obrir els parlaments d’una inauguració farcida d’elogis: “Iniciem
el 2018 amb un gran artista, per la
seva dilatada carrera, reconeguda
internacionalment.” La regidora
va recordar que al Masnou hi ha
una escultura d'aquest artista que
identifica el municipi, La Nimfa.

RAQUEL ZAMORA

Qui hagi visitat aquests dies
l’exposició es deu haver adonat
que el talent i la qualitat de les
obres de l’autor són excepcionals.
Alumà enceta la programació
estable d'arts visuals a l'Espai
Casinet exposant-hi un recull
d’obres d’alta qualitat, des del 20

RAQUEL ZAMORA

J

ordi Alumà ha estat mereixedor de continus reconeixements a la seva
obra, però la gran afluència
d’amics, entitats, autoritats i familiars que van assistir a la inauguració de l’exposició “Jordi Alumà
i els seus 94 anys: darrera obra” al
Masnou, el 20 de gener, de ben
segur que van fer que fos un dels
més especials. Durant la trobada,
Alumà va conversar afectuosament amb tothom qui el saludava. Eren moltes les amistats que
volien compartir amb ell unes paraules i retre-li homenatge. A l’hora
d’adreçar unes paraules als assistents també va deixar palès el seu
agraïment al municipi, que, segons
l’artista, el va acollir tan bé. El sentit
de l’humor i la constància en el seu
estudi demostren que ha celebrat
94 anys en plena forma.

Van ser molts els amics i coneguts que es van apropar a la inauguració per
compartir la trobada amb l'artista.

A continuació, el pintor, Jordi
Alumà, va adreçar unes paraules
a les autoritats, entitats, amistats,
i veïns i veïnes del Masnou presents a l’acte: “Gràcies, alcalde,
per cedir-me aquest racó per
exposar la meva obra. El destí em
va portar al Masnou, on he construït la meva llar i el meu estudi.
Agraeixo la pau que el municipi
m’ha donat i el fet d’haver-me
acollit tant bé.”
Finalment, l’alcalde va lliurar un
obsequi a Alumà i va tancar l’acte
fent un repàs de la biografia de
l’artista. Alhora, va fer un especial
esment a la família d’Alumà. Va
recordar l’etapa com a cartellista
del seu pare, Josep Alumà, a qui
va redescobrir mentre visitava
l'estudi del seu fill. Oliveras
també va fer un reconeixement
al seu avi, que va construir el
primer estel al pintor, element
que forma part de la signatura
dels quadres de l’autor i que ha
protagonitzat anècdotes rellevants per a la carrera de l’artista.

Finalment, l'alcalde va recordar la
forta vinculació d’Alumà amb el
municipi i les entitats locals.
L’autor ha exposat més de
quaranta obres, vint-i-set de les
quals eren el rostre de dones
delicadament treballades amb
pastel i plomí, en què les línies
geomètriques es modelen per
aportar una transcendència
atemporal. L’exposició també
va acollir quadres de terrats,
principalment de Barcelona; un
parell de dibuixos al voltant de
la temàtica de l’esport, que l’ha
fet internacionalment famós, i
natures mortes, entre d’altres.
Cal recordar que Alumà és el
creador d’un dels símbols més
visibles i emblemàtics del
Masnou: la Nimfa. A partir
d’uns versos de Josep Pujadas
Truch, va donar forma a aquesta
escultura per celebrar l’entrada
a l’any 2000, monument que el
farà sempre present al nostre
municipi.
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IGUALTAT

“Igualem oportunitats”
El Dia Internacional de les Dones reclama un món amb equivalència de gènere

E

l 8 de març és el Dia
Internacional de les
Dones i, aquest any, al
Masnou se celebra sota
el lema “Igualem oportunitats”
amb la finalitat de demanar
que dones i homes puguin participar en els diferents àmbits
de la societat sobre unes bases
d’igualtat.
Un extens programa d’activitats commemorarà l’efemèride. La campanya s’encetarà
el mateix dia 8, a les 19 h, a
la Casa de Cultura, amb la
inauguració de l’exposició
“Les dones treballadores del
tèxtil al Masnou” i la lectura del
manifest a càrrec de la regidora d’Igualtat, Neus Tallada. La
mostra, que es podrà veure fins
al 25 de març, compta amb el
suport de l’associació Capitanes del Masnou, que també ha
organitzat l’acte d’homenatge
a les protagonistes, que tindrà
lloc el 10 de març a les 18.30 h
a Ca n’Humet i durant el qual
es presentarà el projecte que
vol donar a conèixer el que va
suposar per a les dones del
Masnou la industrialització del
territori i que ha quedat recollit
en un documental que es visionarà durant l’acte.
Continuant amb la programació, el diumenge 11 de març,
el Masnou acollirà l’XI Trobada
de la Dona Trabucaire, una

HOMENATGE

Dins el cicle
d’actes
d’enguany,
s’homenatjaran
les dones
treballadores del
tèxtil al Masnou

cita que aplegarà trabucaires d’arreu de Catalunya per
reconèixer la figura de la dona
trabucaire. Segons l’organització, la colla de trabucaires de
l’associació veïnal Cul d’Ocata,
es preveu que hi participin una
vintena de colles de trabucaires d’arreu de Catalunya.
La jornada començarà amb
la recepció de les colles a les
10 h als jardins dels Països
Catalans, i seguirà amb una
concentració al davant del
baixador d’Ocata, la recepció
de les dones trabucaires per
part de les autoritats locals a la
sala de plens de l’Ajuntament,
una cercavila pels carrers de la
vila i un dinar de germanor a
Ca n’Humet, amb el nomenament de la nova pubilla 2019

i el lliurament de records de la
trobada.
L’exposició “Super women super inventors” (del 16 de
març al 6 d’abril, a la Biblioteca
Joan Coromines); l’exposició
“Textures”, a càrrec de l’artista
plàstica Laura Peiró (del 16
de març al 8 d’abril, a la sala
d’exposicions del Casinet);
la trobada de dones al taller
“Aprenem juntes a viure millor”,
a càrrec de la psicoterapeuta
Montse Garcia Mas (el 20 de
març, de 10.30 a 12.30 h, a
l’Espai Casinet); el taller infantil
“Descobrint inventores”, a
càrrec de M. Alejandra Valencia (el 21 de març, a les 17.30
h, a la Biblioteca Joan Coromines); la tertúlia organitzada
per Òmnium Cultural “Dones
escriptores d’ahir i d’avui”
(el 22 de març, a les 19.30 h,
a Can Malet, 2a planta); i el
taller artístic “La textura de les
emocions”, també a càrrec de
Peiró (el 23 de març, a les 10 h,
a l’Espai Casinet), configuraran
els actes amb motiu d’aquesta
efemèride.
Paral·lelament, es duran a terme diversos tallers als centres
educatius del municipi en què
es tractarà el desenvolupament de la identitat, el paper
dels rols de gènere en nens
i nenes, i l’aprenentatge per
jugar en igualtat.

AVÍS:
RECONEIXEMENT A LA
DONA TRABUCAIRE (11
DE MARÇ)
Els dies previs a la
jornada, es repartiran
avisos per tal que es
coneguin els consells
davant les possibles
molèsties acústiques
derivades de la
celebració d’aquesta
festa, especialment pel
que fa a la cercavila,
i a fi que les persones
amb problemes d’oïda
o amb sensibilitat
auditiva puguin
adoptar mesures de
precaució.
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ESPORTS

El Masnou, entre els municipis escollits
per acollir les competicions del Circuit 3x3
bàsquet. Al Masnou, els tornejos
seran a l’avinguda del Maresme, a
l’altura de la Nimfa, i l’Ajuntament
cedirà l’espai i col·laborarà amb
el muntatge de la infraestructura
necessària. En concret, l’any 2018,
al Masnou, el torneig tindrà lloc el
dia 9 de juny.
Les categories dels tornejos del
3x3 seran les de mini, infantil,
cadet, júnior i sènior, tant en
masculí com en femení. Hi haurà
un equip guanyador per a cada
categoria, que jugarà la final del
Circuit 3x3 FCBQ el proper 25
d’agost del 2018. En categoria
sènior, l’equip que presenti el
millor rànquing global després
de la disputa de les deu proves
accedirà al Challenge de Ljublja-

RAMON BOADELLA

E

l passat dia 22 de gener,
la Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ) va
presentar el Circuit 3x3.
Es tracta d’una competició de
bàsquet en modalitat tres contra
tres que arrenca amb l’objectiu
de potenciar, promocionar i
consolidar el 3x3 com a modalitat
formativa, educativa, lúdica, competitiva i integradora del bàsquet
per a totes les edats. Els propers
tres anys, Lleida, Girona, Caldes de
Malavella, Badalona, el Masnou,
Igualada, Tarragona, Mataró,
Torelló, Sitges i Barcelona seran les
seus d’aquest projecte. El regidor
d’Esports, Joaquim Fàbregas, va
assistir a l’acte de presentació que
va tenir lloc a Barcelona, juntament amb representants locals del

na, classificatori per al World Tour
FIBA. En les categories júnior i
sènior, el rànquing serà puntuable per al Circuit FIBA 3x3.
Segons els responsables tècnics
del projecte, l’objectiu del circuit

és donar resposta a una modalitat
que fa molts anys que ja es juga
a Catalunya, muntant circuits i
normes oficials. Es tracta d’una
modalitat per la qual la FIBA ha
apostat molt i ha aconseguit que
sigui olímpica el 2020.

D’altra banda, el suport en causes solidàries és present sempre

en l’agenda del Club Nàutic del
Masnou, que el cap de setmana
del 10 i 11 de febrer va acollir
la celebració de la primera
regata infantil solidària a favor
de Proactiva Open Arms, que
va reunir més de 150 regatistes
catalans de la classe optimist en
edats compreses entre els 8 i els
15 anys.
Els fons recaptats durant
aquesta jornada solidària al
Masnou es destinaran íntegrament a la finalitat que aquesta
ONG, dedicada a rescatar del
mar els refugiats que arriben
a Europa fugint dels conflictes
bèl·lics, persecucions i pobresa, pugui continuar la seva
tasca.

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA

Durant el segon cap de setmana
de febrer es van celebrar les primeres edicions de dues trobades
esportives ben diferents. D’una
banda, va tenir lloc el primer memorial Josep Prats, conegut amb
el sobrenom de Lobo, un torneig
de futbol femení en honor a
l’impulsor d’aquesta disciplina
esportiva al Club Atlètic del Masnou. Aquesta emotiva jornada
va comptar amb la presència de
familiars i amics d’en Josep, així
com també amb la participació
de totes les jugadores de l’equip
femení, que van recordar i agrair
la tasca i la implicació de Lobo en
el món de futbol femení i el Club.

CLUB ATLÈTIC MASNOU

Celebrades les primeres edicions
del memorial Josep Prats, ‘Lobo’,
i de la Regata Solidària
Proactiva Open Arms
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Piulades més vistes

Imatges del record

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 2
Avui hi ha una #xerrada col·loqui amb @vpartal,
director de @VilaWeb , a #elMasnou @omniummaresme
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 28
Recordeu: recollida d’arbres de Nadal fins al 31 de gener
#elMasnou

Rua infantil de Carnestoltes, l’1 de març de 2003. La cercavila va començar
a les 17 h a l’avinguda de la Mare de Déu del Carme i va passar per diversos
carrers fins a arribar a Ca n’Humet. A la fotografia hi apareix la rua a l’altura
del carrer de Pere Grau, davant de La Calàndria. Un cop a Ca n’Humet, hi va
haver un concurs de disfresses amb diversos premis per categories.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal, fotografia
núm. 3812.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 24
Una proposta jove de 6 músics que reversionen clàssics
de la música negra i el soul més actual. En aquesta
ocasió, hi haurà una #foodtruck, perquè pugueu
acompanyar el #concert amb una beguda
@MakonMonique #eecanhumet #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 23
El municipi del Masnou és un dels escollits per la
Federació Catalana de Bàsquet per celebrar el Circuit
3x3 #elMasnou @FCBQ

@NOSTRASLADAMUS_ALLI

@MIGUELCORTESJ

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 18
Demà és l’últim dia per sol·licitar #ajuts per a la quota
de l’#IBI #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 17
L’#exposició “#JordiAlumà i els seus 94 anys: darrera
obra” s’inaugura aquest dissabte a l’#EspaiCasinet

@MARTA_ALBERTI_

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

@DANIELCABISCOL

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 22
Canvi dels contenidors soterrats de la plaça de Ramón y
Cajal #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 16
Pròrroga del servei d’#assessorament jurídic gratuït
sobre clàusules abusives de les #hipoteques a l’#OMIC
de #elMasnou durant el 2018
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 16
Oberts els tres nous #parcscanins del municipi i
reformats els dos ja existents #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 14
El 16 de gener, a les 16 h, a #ElsVienesos, segona sessió
informativa sobre els #ajuts per a la quota de l’IBI
#elMasnou

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí digital
"L'actualitat del Masnou" a www.masnou.cat
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PUNT DE TROBADA

Els escolars coneixen com funciona
l’ajuda humanitària
ntre finals de gener i principis de febrer van tenir
lloc tallers de sensibilització sobre la població
refugiada entre els alumnes de
secundària dels centres educatius del Masnou al voltant de la
celebració per commemorar el
Dia Escolar de la No-violència i
la Pau (DENIP), el 30 de gener.
Aquesta activitat es va dur a
terme a l’Institut Maremar, que
durant aquests dies va acollir la
recreació d’un centre de recepció de refugiats amb l’objectiu
d’oferir coneixements bàsics
sobre la problemàtica de la població refugiada i desplaçada (es
calcula que al món hi ha més de
65 milions de persones desplaçades forçosament de casa seva)
i sobre la resposta humanitària
que se’ls ofereix sobre el terreny.
La situació que viu la població
del Sudan del Sud i l’èxode massiu dels rohingyes a Birmània van
ser els dos conflictes d’actualitat
en els quals es va aprofundir per
tractar aquesta problemàtica.

La part teòrica a l’aula serveix per conèixer l’ajuda humanitària i el tipus de resposta a persones desplaçades i refugiades.
conèixer l’ajuda humanitària i
el tipus de resposta a persones
desplaçades i refugiades, així
com l’avaluació inicial de necessitats i les prioritats en emergències humanitàries) amb una
segona part pràctica a l’exterior,
quan els alumnes viuen l’experiència del muntatge i l’organització d’un hospital de campanya, participant en el disseny
i la implementació d’aquesta
instal·lació per atendre persones
desplaçades o refugiades.
La formació s’ha fet aquest any
a càrrec de Cooperativa Hu-

DENIP

L'activitat és
dins dels actes
al voltant de la
celebració per
commemorar el
Dia Escolar de la
No-violència i
la Pau (DENIP),
el 30 de gener

manitària, que, a través del seu
equip, comparteix amb els joves
estudiants els coneixements i
les experiències adquirits sobre
el terreny per afavorir l’aprenentatge vivencial i permetre
que els participants tinguin un
primer contacte directe amb
professionals i materials originals
de l’ajuda humanitària. “L’objectiu general és incrementar
el coneixement de la realitat
de les persones desplaçades
i refugiades a escala mundial,
els seus problemes i la resposta
humanitària que se’ls ofereix en
el terreny”, expliquen.

COOPERATIVA HUMANITÀRIA

El fet que fa especial aquest
projecte és que permet combinar la part teòrica a l’aula (per

COOPERATIVA HUMANITÀRIA

E

L’Institut Maremar acull la recreació d’una instal·lació per atendre persones
desplaçades o refugiades

Durant la part pràctica, els alumnes participen en el muntatge i l’organització d'una instal·lació per atendre persones desplaçades o refugiades.
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ENTREVISTA

Óscar Sánchez

Director i productor musical
de la Parfills Orquestra
Compagina la seva tasca al capdavant de l’orquestra amb una feina en una
multinacional, però l’amor per la música que el seu pare, Antonio Bautista
Sánchez, li va transmetre ha estat una de les raons per les quals l’orquestra
masnovina Parfills segueix omplint els escenaris després de trenta anys.
La Parfills va néixer com una orquestra familiar que, amb els pas dels anys,
ha crescut a mesura que anava augmentant la família (la dona de l’Óscar, la
Lidia, també és cantant professional del sector i forma part de l’Orquestra)
i ara, tres dècades després, estan a punt per a la gira 2018, que pujarà
catorze músics a l’escenari.
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Com neix la Parfills Orquestra i
d’on surt el nom?
Prové de l’acrònim pare i fills, i va
néixer exactament fa trenta anys
per una gran idea del meu pare,
Antonio Bautista, una persona
involucrada en el món de la
música des de la seva infància i
adolescència que als anys seixanta, conjuntament amb altres joves
del Masnou, van formar el grup
musical Los Polares, que va tenir
una certa popularitat i fins i tot va
arribar a fer una gira per Alemanya. La seva afició per la música va
ser tal que va voler inculcar aquesta bella professió als seus dos fills, i
per això va crear una unió familiar
més estreta i uns valors de respecte i disciplina en la vida.
Celebreu els trenta anys com
a formació. Què diferencia la
vostra orquestra de la resta?
Estem celebrant els trenta anys
en què vam començar a actuar
per tot Catalunya en el format
d’orquestra de ball i, mirant enrere, ha estat laboriós i hi ha hagut
moltes dificultats, però, al mateix
temps, ha estat enriquidor poder
arribar on som ara.
Una de les diferències més destacables de la Parfills Orquestra és la
fusió i l’enfocament de la música
que tenen els membres que la
formem. Les diferències d’edat
dels components fa que tinguem
una varietat molt àmplia d’estils
musicals, influències i maneres
de fer i enfocar la música. Això es
reflecteix en un directe musical variat i al mateix temps fresc, amb la
serenitat i maduresa que requereix
cada tipus de públic, que sempre
interactua amb l’orquestra.

Com es concilia la vida familiar
i laboral en el vostre cas?
La veritat és que hem après,
amb el temps, a ser cada un al
seu lloc en la presa de decisions
i maneres de fer. El bon funcionament de l’equip quan estem
actuant, assajant o desenvolupant idees ha estat el resultat
de molts anys i moltes discussions internes. Les relacions
entre pares i fills ja de per si
són complicades quan comparteixes feina, però crec que
hem sabut fer un pas enrere en
els moments complicats i ser
coherents i madurs a l’hora de
prendre decisions i entendre
les edats i els punts de vista de
l’altra persona. És a dir, hem
après a escoltar. Tot i així, tenim
un lema a la família: no parlar
de música en els àpats familiars.
I amb això t’ho dic tot (riu).
L’estiu és per a la majoria sinònim de vacances i descans. En
el vostre cas és tot el contrari?
Els nostres estius són d’allò
més mogudets. Durant aquesta estació de l’any és quan
tenim més demanda de feina i,
evidentment, hem d’aprofitar el
moment per mobilitzar tota la
formació musical i intentar actuar al major nombre de pobles
possible. Els músics que porto
al meu càrrec necessiten fer el
màxim d’actuacions possible
per poder subsistir mitjanament
durant l’hivern, quan la feina
d’orquestra baixa bastant. Normalment, les vacances les fem
en èpoques hivernals però, en
el fons, fer el que t’agrada i anar
de poble en poble, per mi, són
les millors vacances.

La varietat del repertori musical i l’espectacle que s’ofereix
és clau per a l’èxit d’una orquestra. Com porteu aquest esforç constant per adaptar-vos a
les tendències musicals?
La Parfills Orquestra es caracteritza per ser versàtil i tenir un
gran repertori, i, efectivament,
la varietat de cançons que
actualment van sorgint a tots
els mitjans de comunicació fa
que constantment estiguem
creant un repertori actualitzat i
variat aplicat al ball i l’animació.
Últimament, la música llatina basada en el reggaeton ha crescut
moltíssim, i la majoria de públic
vol escoltar aquestes versions
que nosaltres adaptem amb
diferents formats musicals. Per
l’orquestra és molt gratificant
que el públic interactuï ballant
i cantant aquestes cançons. Tot
i així, les cançons clàssiques de
sempre les tenim presents, ja
que són composicions llegendàries que perduren en el temps.
Personalment, els temes que
més m’agraden són els del concert de tarda, ja que crec que és
quan s’interpreten les cançons
més emotives amb arranjaments
musicals més clàssics.
Quina actuació recorda com la
més especial i per què?
Cada actuació que fem té moments molt especials i màgics,
però, fent memòria, recordo
una actuació a TV3 en què la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) ens va concedir un premi a la millor cançó
tradicional catalana. És molt
gratificant recollir un premi per

la composició musical d’un tema
propi de l’Orquestra.
Segur que aquests trenta anys
us han deixat un munt de
records i anècdotes. N’hi ha
alguna que pugueu explicar?
D’anècdotes, n’hi ha moltes. Gairebé en cada actuació que tenim
en surten! Som un equip de disset
persones i sempre hi ha alguna
cosa que se surt del que és normal,
però, particularment, recordo dos
moments molt bonics actuant.
El primer va ser poder compartir
escenari amb el cantant de boleros
Moncho i interpretar part del seu
repertori junts, i, el segon, va ser
quan la selecció espanyola va
guanyar el Mundial de futbol (a
l’orquestra ens va agafar a dalt
d’un escenari i encara recordo
veure volar els peus de micro...).
Algun consell als joves músics
que volen introduir-se en el
món de l’espectacle musical?
Que estudiïn música i tinguin
constància i disciplina. Tenir una
bona base musical és essencial
per a qualsevol activitat relacionada amb la vida i més amb el
món artístic. En ocasions, nens
que han estat durant la seva
infància estudiant música, quan
arriben a edats més conflictives,
acostumen a deixar de banda
aquest món, i és aquí quan els pares, tutors... hem d’influenciar-los
perquè segueixin realitzant qualsevol cosa relacionada amb l’art,
amb la música, i donar-los suport
perquè tinguin els seus propis
projectes i gustos musicals.
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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 es 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
Pressupost aprovat i mirada endavant
El mes de setembre passat vam iniciar la
tramitació del Pressupost municipal per a
l’any 2018, treballat amb les diferents àrees, revisant les actuacions programades de
cada regidoria, assegurant el compliment
de les obligacions existents i prioritzant la
resta d’activitats derivades del Pla d’actuació
municipal..., i al Ple de l’octubre disposàvem
de l’expedient complet perquè fos aprovat

Eduard Garcia

Portaveu del Grup
Municipal
Demòcrata
(PDeCAT-Unió)
Segrest al Masnou
Al Ple del mes de gener, i amb motiu de
l’aprovació dels pressupostos per a enguany,
l’alcalde, amb la col·laboració necessària i imprescindible dels habilitats estatals, secretari i
interventor, va segrestar la democràcia al Masnou. I ho va fer aplicant un 155 en tota regla en
l’àmbit local, declarant nuls nou vots contraris
a l’aprovació, només per aquest fet, el de ser
contraris.
Cal recordar que l’alcalde havia vinculat una
qüestió de confiança a l’aprovació dels pressupostos i que només va comptar amb la confiança dels regidors d’ERC. Alguna cosa no va com
caldria quan de vint regidors només confien en

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de
Ciutadans

Sabies que...
En aquests temps que corren, en què
la manipulació informativa és una
constant, el fet que els mitjans de comunicació públics i privats expliquin
les coses de la manera més objectiva
possible és gairebé una quimera.
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juntament amb les ordenances fiscals. Novament, en un mateix Ple s’havien de discutir
els continguts de les dues principals eines de
treball de què disposa l’Ajuntament per tirar
endavant els objectius marcats, el Pressupost
municipal i les ordenances fiscals, els ingressos i les despeses, és a dir, el debat sobre com
es financen i en què es gasten les partides
pressupostàries. Però no va ser possible...
Quatre mesos més tard, i amb una qüestió
de confiança superada, finalment el Pressupost per a l’exercici 2018 està aprovat. Enrere
queden situacions del tot incomprensibles
dels qui han posat obstacles i pals a les rodes
per interferir i dilatar-ne l’aprovació. Per endavant tenim un pressupost per a l’any 2018
que possibilita que es continuï avançant pel

camí que ens vam marcar a l’inici d’aquest
mandat, que dona compliment als objectius
fixats en el Pla d’actuació municipal i que garanteix la prestació dels serveis municipals.
Val la pena destacar l’increment de la dotació
en les despeses de les regidories de Cultura,
d’Habitatge i de Joventut. En sobresurt l’àmbit
del Manteniment, degut als nous compromisos i les obligacions que té l’Ajuntament, com,
entre d’altres, el parc de Vallmora, o el fet que
es destinin més recursos tant a la neteja i el
manteniment de la via pública com a la recollida d’escombraries i el funcionament dels
equipaments. Important és també l’ampliació
dels fons que destinem a polítiques d’habitatge, i es reforcen temes estratègics com la seguretat i la promoció econòmica. I cal destacar

el decreixement en el cas de mobilitat, gràcies
als estalvis que ha produït el nou conveni del
servei d’autobús.
Es manté la capacitat inversora; continuem
amb el Pla de xoc de voreres i calçades amb
500.000 euros; avancem en la conversió en
zona de vianants del centre urbà del Masnou
(carrers de Roger de Flor, Cuba, Dr. Argell,
Pere Grau...); seguim amb actuacions que tenim pendents, com el parc de Vallmora o el
poliesportiu; impulsarem la millora dels equipaments educatius; arranjarem els jardins de
Lluís Companys...
I és que la feina la tenim clara, els objectius
els tenim marcats, el lideratge del nostre
alcalde és inqüestionable, i de ganes d’assolir-los no ens en falten ni defallim. Seguim!

ell els seus cinc. Se li ha de reconèixer a l’alcalde,
però, una gran capacitat innovadora. És el primer alcalde que vincula una qüestió de confiança a l’aprovació dels pressupostos quan encara
tenia una majoria de govern amb el suport del
nostre grup municipal, que, davant d’aquella situació, es va veure obligat a marxar a l’oposició.
És el primer alcalde que argumenta que se li ha
bloquejat el Pressupost de l’any següent... al mes
d’octubre! I és el primer alcalde que aprova els
pressupostos declarant nuls nou vots de l’oposició que eren perfectament legítims. Alguns
començaran a entendre ara allò que dèiem quan
vam marxar a l’oposició: l’autoritarisme de l’alcalde. Un autoritarisme que entén l’alcaldia com
la política de l’“ordeno y mando”, en què, tal com
deia Maquiavel, la fi justifica els mitjans.
L’article de la llei que va usar, i del qual va abusar
per declarar nuls els vots, diu el següent: “Els
regidors que hagin votat a favor de l’aprovació
d’un assumpte al qual s’hagi vinculat una qüestió de confiança no poden signar una moció de
censura contra l’alcalde que l’hagi plantejat fins
que transcorri un termini de sis mesos, a comp-

tar a partir de la data de votació de l’assumpte.
Així mateix, durant aquest termini, aquests regidors tampoc no poden emetre un vot contrari a
l’assumpte al qual s’hagi vinculat la qüestió de
confiança, sempre que sigui sotmès a votació
en els mateixos termes que en aquella ocasió.
En cas que s’emeti aquest vot contrari, aquest
es considera nul.” Creiem que no cal ser advocat,
i només cal saber llegir, per tal d’entendre que
només es consideraran nuls els vots d’aquells regidors que anteriorment haguessin votat a favor
de l’aprovació del Pressupost, que no és el cas
dels regidors als quals es va declarar nul el vot, ja
que al seu dia ja hi havien votat en contra també.
De res no va servir aportar jurisprudència i sentències del Tribunal Suprem que ens donaven
la raó, sentències que fins i tot posen en dubte
que la qüestió de confiança es vinculi a l’aprovació definitiva i no només a l’aprovació inicial
del Pressupost.
Val a dir que amb la declaració de nou vots
nuls, legítimament emesos, l’alcalde va silenciar el 42,85% de la població del Masnou, que
és el percentatge de població que representen

nou regidors. S’obre ara una etapa molt perillosa al municipi. L’alcalde, amb la seva acció,
només ens deixa l’opció d’anar al contenciós
administratiu, que, com tots sabem, en el millor
dels casos no emetrà sentència fins d’aquí a uns
quants anys. Tard, massa tard. Oberta aquesta
via, ningú no ens assegura que no segueixi actuant amb aquesta impunitat en tots aquells
punts on no tingui el consens suficient i necessari i, entretant, qui dia passa anys empeny.
No volem pensar que la política de la por que
s’exerceix des de l’alcaldia, amb el Departament
de Recursos Humans com a braç executor, ha
pogut condicionar el comportament de dos
grans professionals de la casa, secretari i interventor, tot i que no s’ha de perdre de vista que
ocupen el seu lloc interinament i, en algun cas,
sembla que sense l’habilitació necessària per
estar en un Ajuntament de la mida del nostre.
I precisament perquè no volem pensar això,
se’ns fa difícil entendre com han pogut passar
de ser els garants del compliment de la legalitat
a l’Ajuntament a ser els garants de l’alcaldia del
senyor Oliveras.

Darrerament, els mitjans pro independència, i aquells mitjans públics
controlats per governs independentistes, com en el cas del Masnou, han
explicat les desgràcies de l’aplicació
del famós article 155 (que si cessament d’alts càrrecs, tancament d’ambaixades i altres xiringuitos polítics,
etc.), però n’han passat per alt els
efectes positius, que són molts.

amb nosaltres de prop d’1.200.000 euros, deute que, atenció, ha estat liquidat íntegrament l’últim trimestre de
l’any 2017! És a dir, que gràcies al 155
hem cobrat el que la Generalitat ens
devia des de, fins i tot, el 2014. Però és
més, gràcies al 155 ens han pagat per
avançat el conveni de serveis socials,
que puja a uns 400.000 euros, i l’Ajuntament ja no haurà de finançar aquests
serveis com estava succeint, ja que la
Generalitat pagava tard i malament.

dels ajuntaments i abans no? Doncs
molt senzill, prioritzant els pagaments; posant ordre a les finances de
la Generalitat, que s’havien centrat
en el procés i s’havien oblidat dels
ciutadans, i liquidant ambaixades,
alts càrrecs inútils i altres xiringuitos
com el Diplocat, que només servien
per omplir les butxaques d’alguns i
generar odi.

Jo vull centrar-me en els efectes positius que per al nostre municipi ha tingut l’aplicació de l’article 155. Resulta
que la Generalitat mantenia un deute

I la pregunta és òbvia. Com és possible que ara es pugui pagar el deute

Així doncs, ara, quan ens parlin de l’article 155, ja podrem dir que, gràcies a
aquest article, l’Ajuntament va poder
cobrar el que li devia la Generalitat.

Màxim Fàbregas

que arriben de municipis veïns i ocupen
els nostres carrers des de bon matí fins al
vespre.
Regular l’estacionament al carrer ha estat
sempre complicat i, de vegades, ha provocat tal disgust veïnal que el govern de
l’època ha hagut de rectificar les seves decisions.
Fa poques setmanes, el veïnat del carrer de
Navarra i voltants va veure com, per art de
d’encantament, entre Romà Fabra i Roger
de Flor es pintaven de blau dotze places
d’aparcament que, fins a aquell moment,
eren gratuïtes.
L’actuació del Govern, que es va prendre
amb l’oposició d’ICV-EUIA, ha indignat el
veïnat afectat, perquè la supressió de dotze
places d’aparcament lliure augmenta la di-

ficultat d’aparcar els seus vehicles al carrer.
ICV-EUiA, que fa anys ja es va oposar a
l’ampliació de la zona blava al carrer de
Sant Felip, rebutja les decisions unilaterals
i precipitades que canvien les normes del
joc quan ja ha començat la partida. A més,
creiem que la regulació de l’aparcament
als carrers del Masnou ha de donar absoluta prioritat als nostres veïns i veïnes i que
aquesta regulació ha de ser planificada, racional i gens precipitada.
Per això, en el Ple del febrer presentem una
moció per demanar que es dissenyi una
nova oferta d’aparcament al Masnou, que
inclogui la creació d’àrees verdes i que afavoreixi i prioritzi l’aparcament al carrer dels
vehicles matriculats al Masnou enfront als
d’altres municipis.

Aquest nou disseny de l’aparcament al Masnou haurà de ser presentat públicament,
perquè la ciutadania del Masnou hi pugui
dir la seva i les seves aportacions siguin recollides a la proposta definitiva, i s’haurà de
posar en pràctica al més aviat possible.
Si a tot això hi afegim major control i sanció de les accions incíviques (aparcaments
damunt la vorera, en passos de vianants,
en zones reservades per a persones amb
mobilitat reduïda...), en un futur proper,
aparcar al Masnou ha de ser una aventura
menys arriscada per als masnovins i masnovines del que ho és avui.
Podeu accedir al contingut de la moció des
d’aquest enllaç: http://www.iniciativa.cat/ca/
news/masnou-demanda-dicv-euia-fara-nova-proposta-daparcament-carrers-masnou

Aprofitem avui aquestes línies per
traslladar-vos-en la importància.
Fem una crida a tots aquells que
sou pares i mares, educadors i a
vosaltres especialment, joves i adolescents
Som totalment conscients que ens
hi hem d’implicar, detectar i denunciar el bullying, perdre la por i evitar
la indiferència. Les conseqüències
del bullying arriben de vegades a
un final fatal: el suïcidi. Massa temps
s’ha silenciat, ignorat o minimitzat el
problema i hem mirat cap a un altre
costat dient: “Això són coses de nens
o de joves!”

Cal detectar, aïllar el cas i que el tractin professionals de l’educació, la pedagogia, la psicologia i la prevenció,
i cal oferir una educació en valors i
emocional. Aquestes són les accions
que s’han de potenciar.
El Projecte tutoria entre iguals (TEI),
programa que ja s’aplica en la majoria
de les nostres escoles i instituts des del
curs 2015, és una de les eines que s’han
incorporat als projectes educatius dels
centres d’ensenyament. Cal ressaltar
que la Regidoria d’Ensenyament, fins
a l’actualitat, i el Consell Escolar Municipal han treballat conjuntament amb
tota la comunitat educativa per tractar

i donar solucions a aquesta problemàtica al nostre poble. Donar protagonisme als tutors entre iguals (aquells
alumnes que actuen com a tutors
d’altres en escoles i instituts) amb una
jornada commemorativa també seria
una bona idea. Donem-los visibilitat i
importància. Ara, només cal que augmenti la sensibilitat, la responsabilitat
de tots i totes, i denunciar qualsevol
acció de violència o assetjament. Avui,
pot ser per un amic o un veí, demà podria ser pel teu fill o la teva parella... Actuem i denunciem-ho! respecte entre iguals i tolerància a la diversitat!

Habitatge social al Masnou.
Drets per a tots. Dret a decidir.

Projectes canalitzats amb fórmules per a la
seva edificació que suposaran un desemborsament zero per a l’Ajuntament i, en
conseqüència, una propera oferta de lloguer i venda a preus taxats. Pendents del
tancament definitiu dels diferents projectes, podríem disposar d’un nou parc amb
més de 120 habitatges a preus realment
assequibles.

Després d’anys de sequera, arriba l’habitatge social, amb dotació de sòl cedit per
a la reactivació de noves construccions (Illa
Centre) i projectes per aprofitar el sòl municipal (antiga caserna de la Guàrdia Civil
i zona de pàrquing públic del carrer d’Almeria, com a més immediats).

Qui hi podrà accedir?
Doncs depèn, i aquí hi ha el problema. La
decisió és política i es materialitzarà en les
bases que —pendents de definir— regulin
l’accés a aquestes promocions.
Al passat Ple municipal de gener, observàvem amb preocupació l’acceptació per part

del Govern municipal de la moció presentada per ICV-EUiA en què, en una ostentació
d’oportunisme, es va sol·licitar que un projecte encara inexistent (edificació pública al
carrer de Montevideo, 58), quan es projecti,
es destini a lloguer social prioritàriament
per a persones situades en la franja
d’edat dels 35 als 65 anys.
Aquesta exclusió injustificable per a la
resta de persones que podrien aspirar a
un habitatge adequat als seus ingressos
(els menors de 35 anys i els majors de 65)
fa necessària una revisió amb dades actualitzades de la situació actual de la
potencial demanda d’habitatge entre
les diferents franges d’edat i la situació
econòmica del Masnou, dades de les quals

no disposem i sense les quals qualsevol
decisió respecte d’aquesta qüestió serà
injustament arbitrària.
I creiem que mesures d’aquest abast s’han
de sotmetre al consens no únicament dels
grups polítics, sinó de la població del Masnou, ja que són decisions que marcaran el
municipi durant cinquanta anys. I els qui
primer han d’accedir-hi i decidir són els
masnovins.
La consulta popular cobra el seu sentit
quan tractem aquests temes. Així, i per sobre de demagògies, convidem l’Equip de
Govern d’ERC que s’obri a la població i que
utilitzi les eines democràtiques de consulta,
perquè tot el Masnou pugui decidir una
part important del seu futur.

Portaveu del
Grup Municipal
d'ICV-EUiA-E
Aparcar al Masnou, una aventura?
Aparcar als carrers del Masnou, com en
molts municipis de Catalunya, esdevé una
arriscada aventura que gairebé mai no acaba a gust de la persona conductora.
I és lògic: el Masnou, tercer municipi més
petit en superfície del Maresme, tenia, l’any
2014, 14.691 vehicles matriculats, 10.000
dels quals eren turismes. A més, a aquests
vehicles s’hi han d’afegir els centenars

Monika
González
Regidora del Grup
Municipal del PSC
Parlant d’assetjament escolar o
bullying, la violència en l’etapa
formativa

Al gener, hem assistit a una jornada
de debat sobre assetjament escolar
organitzada pel PSC a Barcelona,
amb l’impulsor del programa TEI a
les escoles: Andrés González Bellido.

Federico de
las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
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AGENDA. Del 16 de febrer al 16 de març de 2018
FEBRER
Divendres 16 21 h
Lloc: Casino del Masnou
Sopars musicals: Núria
Domènech en concert
Ho organitza: Casino el Masnou

Dissabte 17
18.15 h
Lloc: Església de Sant Pere
Processó de la Mare de Déu
de Lourdes
Recorregut: església de Sant
Pere, carrers del Rector Pineda,
Buenos Aires, avinguda de
Joan XXIII, carrers de Lluís
Millet, Rector Pineda i arribada
a l’església Sant Pere.
Ho organitza: Comunitat Parroquial
del Masnou

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre: El metge de Lampedusa
A partir de Llàgrimes de sal, de
Lidia Tilotta i Pietro Bartolo.
Intèrpret: Xicu Masó / Adaptació: Anna Maria Ricert /
Direcció: Miquel Gorriz
Punts de venda d’entrades:
Anticipada: www.quedat.cat.
Taquilla: una hora abans de
l’espectacle. Preu: 10 €
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

12 h
Lloc: Plaça d’Ocata i plaça dels
Països Catalans
In Itinere
Performance experiencial per
a adults. Acció teatral per a
un únic espectador. Sessions
contínues.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Paradís pintat, de la Cia.
Pepa Plana
Punts de venda d’entrades:
Anticipada: www.quedat.cat.
Taquilla: una hora abans de
l’espectacle. Preu: 3 €
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

18 h

Lloc: Petit Cafè

Taller de menjar conscient
(mindful eating)
A càrrec de Rosa Navarro.
Preu: Consulteu-ne el preu. Cal
inscripció.
Més informació a rosa.navarro@mindfulbarcelona.com
Ho organitza: Associació Petit Cafè

Dilluns 19
20 h
Lloc: El Casinet
Comissió de Festes, valoració del
Carnestoltes

Diumenge 18

Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

11 h
Lloc: Plaça d’Ocata
Ruta: “El modernista
desconegut: l’arquitecte
Bonaventura Bassegoda i
Amigó”
Cal inscripció prèvia: Oficina de
Turisme - Casa de Cultura (93
557 18 34, turisme@elmasnou.
cat) o Museu Municipal de
Nàutica del Masnou (93 557 18
30, museu.nautica@elmasnou.
cat)

En horari de l’equipament
Lloc: Arxiu Municipal
Recollida d’informació:
el treball de les dones al
Masnou
Informació que formarà part
d’una exposició temporal sobre
les fàbriques al poble. Si teniu
informació i voleu col·laborar
en el projecte de recerca, podeu
trucar al 93 557 18 28 o bé a
escriure a arxiu@elmasnou.cat.

Dimarts 20

Dissabte 24

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Pensament i
obra de Vázquez Montalbán”
A càrrec de Francesc Salgado
de Dios, seguida d'un col·loqui
obert a la participació del públic assistent. Acte per a socis.

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte: Set
ratolins cecs i altres contes i
cançons
A càrrec de Ferran Campadabal,
el Cantallaire. A partir de 4 anys.

Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 21
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
El mismo mar de todos
los veranos, d’Esther
Tusquets
Tertúlia literària conduïda per
Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Dijous 22
18.30 h
Lloc: Biblioteca Pública Joan
Coromines (sala polivalent)
Lectura en diverses llengües
Amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna,
persones voluntàries llegiran
textos narratius o poètics en la
seva llengua materna o en una
llengua que coneixen molt bé.
Ho organitza: Associació UNESCO
el Masnou, amb la col·laboració
de la Biblioteca Joan Coromines i
l’Ajuntament del Masnou

Divendres 23
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Conferència: “Equilibra les
teves emocions amb essències florals australianes”
A càrrec de Montserrat Escoda.

Ho organitza: Museu de Nàutica
del Masnou

Ho organitza: Capitanes del
Masnou

Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

11.30 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de
Monteys
Cercavila de Santa Eulàlia
Els gegants i gegantons del
Masnou celebren el dia de la
seva patrona. La cercavila surt
de la plaça de Marcel·lina de
Monteys per diferents carrers
del voltant i finalitza als jardins
de Països Catalans.

Dimarts 20

21 h
Lloc: Petit Cafè
Nit d’havaneres amb
Borinquen
Sopar concert. Cal reservar taula per sopar (tel. 93 540 08 66).

Ho organitza: Colla de Geganters
del Masnou

30

De 10.30 a 12.30 h
Lloc: Espai el Casinet

Espai per a dones: Aprenem
juntes a viure millor
Cada tercer dimarts de mes.
És un grup de suport adreçat
a dones amb inquietuds per
afavorir la confiança i l'apoderament de les participants,
mitjançant lectures i debats
en grup.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

EL MASNOU VIU FEBRER 2018

Ho organitza: Associació Petit Cafè

21 h
Lloc: Casino del Masnou
Sopars musicals: Jazz Os
Vale & Old Cats en concert
Ho organitza: Casino el Masnou

Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

12 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Toquem en grup
Els conjunts instrumentals i cors
de l’Escola Municipal de Música
mostraran el treball fet durant el
primer quadrimestre. En aquesta ocasió, s’estrena el combo de
joves de l’EMUMM. Hi participen
tots els conjunts instrumentals
i cors de l’escola. Es requereix
invitació.
Ho organitza: EMUMM i Ajuntament del Masnou

17 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de Trobada)
Espai de construcció amb
materials naturals
A càrrec de Lleureka Projectes
Educatius.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

18 h
Lloc: Gent del Masnou
Conferència: “Colom i el seu
secret”
A càrrec de Carles Macià, secretari de la Junta Directiva del
Centre d’Estudis Colombins.
Ho organitza: Gent del Masnou

20.30 h
Lloc: Petit Cafè
Concert: Jaume Guàrdia i
Ariana Bofill
Ho organitza: Associació Petit Cafè

Diumenge 25
11 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere
Itinerari: “El Masnou, terra
de mar”
Cal inscripció prèvia: Oficina de
Turisme - Casa de Cultura (93
557 18 34, turisme@elmasnou.
cat) o Museu Municipal de Nàutica del Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.cat)

A càrrec de Rosa Navarro.
Preu: Consulteu-ne el preu. Cal
inscripció.
Més informació a rosa.navarro@mindfulbarcelona.com
Ho organitza: Associació Petit Cafè

Dimecres 28
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller familiar: Verema de
mil colors
A càrrec de la il·lustradora Ana
Irene Guillén. A partir de 5
anys. Cal inscripció prèvia a la
Bilbioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

19 h
Lloc: Gent del Masnou
Conferència: “Aturem
la neteja ètnica. Crisi
rohingya”
Conferència sobre la vulneració dels drets humans i la
neteja ètnica que està patint el
poble rohingya.
Ho organitza: Amnistia Internacional Catalunya - El Maresme

MARÇ
Dijous 1
18.30 h
Lloc: Biblioteca Pública Joan
Coromines
“Gran reserva d’òpera”
Xerrada, audició i tast a càrrec
de David Puertas, músic i
periodista. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca.
Ho organitza: Generalitat de Catalunya i Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 3
De 10 a 14 h
Lloc: carrer de Sant Miquel
Les Gangues al carrer
Fira comercial d’ofertes de final
de temporada, amb la participació de diversos comerços del
Masnou.
Ho organitza: Associació de comerciants del Carrer de Sant Miquel

19 h
Lloc: Petit Cafè
Cinema musical infantil: Sing
Berenar amb cinema.

Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Ho organitza: Associació Petit Cafè

Dilluns 26

Diumenge 4

18 h
Lloc: Petit Cafè
Taller de menjar conscient
(mindful eating)

De 9.30 a 14 h
Lloc: Can Malet, segona planta
Lliga Catalana d’Escacs (2a
divisió)

AGENDA. Del 16 de febrer al 16 de març de 2018
Enfrontament entre els equips
del Masnou i Tarragona de la
2a divisió de la Lliga Catalana
d’Escacs.

Ho organitza: Comunitat Parroquial
El Masnou / Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes

Ho organitza: Federació Catalana
d’Escacs

Dimarts 6

A partir de les 10.30 h
Lloc: Jardins dels Països Catalans
Jornada solidària
Durant tot el dia. Inclou: Taller
de cuina per a infants fins als 12
anys, bar i cafeteria i vermut solidari, dinar popular, xocolatada, taller de la Colla Bastonera
del Masnou, Lleureteka, tallers
de manualitats, desfilada
d’animals d’adopció, tómbola,
Sxcalextric, exhibicions de ball,
festa Holi, final del concurs Petit
Xef i possibilitat de donar sang.
Els beneficis seran per a la Casa
dels Xuklis, per a nens afectats
de càncer.
Consulteu les activitats amb
detall a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Fem Fira, juntament
amb altres entitats i empreses
col·laboradores.

De 13.45 a 17 h
Lloc: Locals de l’església de
Maricel (c. d’Almeria)
Pesolada solidària
Dinar solidari per a la parròquia
i l’hospitalitat de la Mare de
Déu de Lourdes, per recaptar
diners i poder portar malalts en
peregrinació al santuari.
Preu: 15 €

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Contes de
Mercè Rodoreda”
A càrrec de Pepa Lavilla Raso,
seguida d'un col·loqui obert
a la participació del públic
assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 7
18.30 h
Lloc: Biblioteca Pública Joan
Coromines (sala polivalent)
Projecció del documental
Mare nostrum - un concert
- un viatge
Jordi Savall i divuit músics de
diverses nacionalitats d’una
escola suïssa emprenen un
viatge a la recerca de la pau.
Ho organitza: Associació UNESCO
El Masnou, amb la col·laboració
de la Biblioteca Joan Coromines i
l’Ajuntament del Masnou

Dijous 8
19 h
Lloc: Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició
“Les dones treballadores
del tèxtil al Masnou”
Activitat emmarcada dins la
campanya "Igualem Oportunitats" (8 de març). També es farà
la lectura del manifest pel Dia
Internacional de les Dones

Ho organitza: Ajuntament del
Masnou, amb el suport de les
Capitanes del Masnou

Divendres 9
18.30 h
Lloc: Biblioteca Pública Joan
Coromines
Tast DO Alella i DO Penedès
Tast de pansa blanca i xarel·lo,
el misteri de les dues presumptes bessones. L’activitat serà a
càrrec d’Arnau Marco, sommelier. Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca, places limitades.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Dissabte 10
De 9.30 a 14 h
Lloc: Itinerant
Taller d’esbossos (sketching)
Formació inclosa dins la temporada estable d’arts visuals 2018.
No cal tenir experiència prèvia.
Més informació i inscripcions
a cultura@elmasnou.cat o al
telèfon 93 557 18 51.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de Blancdeguix

De 18.30 a 19.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Acte d’homenatge a les
dones treballadores del
tèxtil al Masnou
Activitat emmarcada dins la
campanya Igualem Oportunitats (8 de març). Es presentarà
el projecte i es podrà veure un
documental en què es recull el
testimoni d’aquestes dones.
Ho organitza: Capitanes del
Masnou, amb el suport de l’Ajuntament del Masnou

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre: Ragazzo
Preu: 10 €. Punts de venda
d’entrades: Anticipada: www.
quedat.cat. Taquilla: una hora
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h
Lloc: Petit Cafè
Concert: The E Sreet Project
Sopar concert amb Sam Ramos
i Mar Bertran, que versionaran
cançons de Bruce Springsteen.
Ho organitza: Associació Petit Cafè

Diumenge 11
11 h
Lloc: Plaça d’Ocata
Visita a la Mina d’Aigua del
Masnou

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

Dilluns 12
20 h
Lloc: El Casinet
Comissió de Festes: Festa
Major
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 13
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Israel i Palestina: 70 anys de conflicte”
A càrrec de Joan Roura Villalmanzo, seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 14
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
“Manto negre”, de Marta Trillas
Tertúlia literària conduïda per
Maria Carme Roca. Comentari de
la novel·la amb la presència de
l’autora.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Altres informacions
AULA D’ESTUDI
DINAMITZADA
Cada dimarts, 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.
ESPAI D’ACOLLIDA DE
LA LLENGUA
Cada dimarts, de 18 a 20 h, a
Ca n’Humet, tindrà lloc el taller
d’aprenentatge de la llengua
per a aquelles persones que
viuen a la zona d’Ocata i tenen
dificultats per desplaçar-se al
Centre de Formació de Persones
Adultes.
CALENDARI DE LA
DEIXALLERIA MÒBIL
FEBRER
Del 13 al 18: aparcament
Amadeu I
Dies 27 i 28: Torrent Can Gaio
MARÇ
De l’1 al 4: Torrent Can Gaio
Del 13 al 18: Pau Casals

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 d’estiraments; els
dimarts, txikung o meditació, i els
dimecres, psicomotricitat. Totes les
sessions s’inicien a les 17.30 h i es
porten a terme a Els Vienesos.
ACTIVITATS CONTINUADES
A L’EQUIPAMENT CÍVIC
PAU CASALS
Les entitats Luz del Alba i l’Associació de Veïns del Masnou Alt orga-

nitzen sessions de taitxí i txikung,
sevillanes, sardanes, guitarra, cuina,
artesania, costura pràctica, ludoteca
i criança dolça a l’Equipament Cívic
Pau Casals. Totes són gratuïtes, però
l’aforament és limitat. Per a més
informació i inscripcions, podeu
trucar al 600 800 148.
ACTIVITATS
CONTINUADES DE
L’ASSOCIACIÓ PETIT CAFÈ
A més de les activitats puntuals
que trobareu a l’agenda, aquesta
associació organitza sessions
de sopars amb cinema musical.
Els divendres de febrer, seran
musicals clàssics i els divendres
de març, musicals moderns. Més
informació, al Facebook del Petit
Cafè o al tel. 93 540 08 66.
PRIMER CONCURS
INSTAGRAM DO ALELLA
Fins al 31 de març, és obert el
primer Concurs Instagram DO
Alella #vinstagramdoalella18. Consulteu-ne les bases a la Biblioteca.

EL CASAL DE GENT
GRAN CAN MALET
ORGANITZA UNA
CALÇOTADA A
ALCOVER
Sortida el dimecres 21 de març
per conèixer el Montblanc
medieval.
Informació i reserves: Casal de
Gent Gran Can Malet (ptge. de
Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).

CAMPANYES EN
MARXA A L’OFICINA
D’ATENCIÓ
CIUTADANA (OAC)
• Fins al 28 de febrer
de 2018, presentació
de sol·licituds per a la
bonificació de la taxa
d’escombraries.
• Entre el 29 de gener i el 2
de març es pot sol·licitar
la renovació dels ajuts al
pagament del lloguer.

PORTES OBERTES
VIGENTS DEL
CURS 2018 -2019
Segon cicle d’educació infantil,
primària i secundària obligatòria
ESCOLA ROSA SENSAT
Dimarts 20 de febrer, de 16.45 a 19 h
ESCOLA MARINADA
Dimecres 21 de febrer, de 17 a 19 h
ESCOLA OCATA
Dissabte 24 de febrer, de 10 a 13 h
ESCOLÀPIES EL MASNOU
Dissabte 24 de febrer, de 10 a 13 h
ESCOLA FERRER I GUÀRDIA
Divendres 2 de març, de 17 a 19 h
ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA
Divendres 2 de març, de 15.30 a 17.30 h
Dissabte 3 de març, d’11.30 a 13.30 h
INSTITUT MAREMAR
Dissabte 3 de març, de 10 a 13 h
ESCOLA LLUÍS MILLET
Dissabte 3 de març, de 10 a 13 h
Dimecres 7 de març, de 15 a 16.30 h
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