
Informació 
municipal  
i ciutadana   
Gener 2018
Núm. 99 (3a època)

L’Ajuntament compta amb 
24,2 milions de pressupost 
per a l’any 2018 
Pàg. 8-9

L’any enceta dues 
temporades d’arts 
visuals i escèniques  
Pàg. 12-13

Finalitzen les obres dels 
parcs canins i comencen les 
de la segona fase del parc 
de Vallmora Pàg. 18-19

Un Nadal per recordar
Pàg. 15 -17





PORTADA 
El Nadal deixa molts 
moments memora-
bles.  Foto: Ramon 
Boadella

INSTITUCIONAL 
Emotiva sessió del Ple 
de desembre per la 
marxa de Noemí Con-
deminas. Pàg. 4-5

La primera sessió plenà-
ria de l’any aprova una 
rebaixa de l’IBI. Pàg. 6

Resultats de les elec-
cions autonòmiques 
del 21 de desembre de 
2017 al municipi. Pàg. 7

L’Ajuntament té un 
pressupost de continuï-
tat per al 2018. Pàg. 8-9

Evolució del procés per 
aprovar el Pressupost i 
les ordenances fiscals 
del 2018. Pàg. 11

CULTURA
Una desena d’exposici-
ons configuren la nova 
programació estable 
d’arts visuals. Pàg. 12

El nou trimestre de 
l’Espai Escènic aposta 
pel teatre compromès. 
Pàg. 13

Finalitza un any dedicat 
al mestre Millet. 
Pàg. 14

NADAL
Repàs dels actes cele-
brats durant el Nadal al 
municipi. Pàg. 15-17

OBRES
En marxa la segona fase 
del parc de Vallmora. 
Pàg. 18

Adjudicades les obres 
de construcció del nou 
pavelló esportiu. 
Pàg. 19

El Masnou ja té cinc 
parcs canins. Pàg. 19

SALUT
Nous serveis a l’ABS 
d’Ocata. Pàg. 21

COMUNITAT
Fins al 28 de febrer es 
pot sol·licitar la reducció 
de la taxa de recollida 
domiciliària d’escom-
braries. Pàg. 23

Allargat el termini per 

sol·licitar els ajuts per a 

la quota de l’IBI. Pàg. 23

PUNT DE TROBADA
El Cor Scandicus enceta 

un any de projectes 

interessants. Pàg. 25

L’ENTREVISTA
Marta Caparrós, funda-

dora d’AUssieYouTOO. 

Pàg. 26-27

TRIBUNA POLÍTICA

Pàg. 28-29

AGENDA
Pàg. 30-31

Jaume Oliveras
Alcalde

SUMARI

Iniciem aquest nou any 2018 amb els canvis ja anunciats en l’anterior revista el masnou viu i que han 
suposat el govern en minoria d’ERC-AM-MES i la remodelació del Govern, amb un equip de govern 
que ha hagut d’assumir noves regidories. Però també amb la renúncia de Noemí Condeminas, que 
ha estat la primera tinenta d’alcalde durant aquest mandat. Voldria, un cop més, agrair-li tota la fei-
na feta, la seva col·laboració i la responsabilitat en les tasques de govern, i el fet d’haver compartit 
la feina, les reunions i, molt especialment, els actes públics de l’Ajuntament que ens han permès 
més contacte amb la ciutadania. La seva activitat dins el Govern municipal durant sis anys i mig ha 
estat un bon exemple de compromís amb el Masnou i també amb el país.

Així mateix, iniciem aquest any amb l’expectativa de veure com es forma el nou Parlament i el 
nou Govern de la Generalitat. Hem tingut unes eleccions amb una alta participació i uns resultats 
que han de marcar el futur immediat d’aquest país i han de permetre continuar avançant en un 
escenari de llibertat. 

Esperem, també, que ben aviat tinguem efectiu el Pressupost per a aquest any 2018, un cop iniciat 
el tràmit de la seva aprovació inicial. Un pressupost que ens permetrà avançar en les diferents po-
lítiques públiques que s’ha marcat l’Ajuntament i completar aquelles inversions necessàries per al 
nostre municipi. Esmento a continuació algunes de les obres més emblemàtiques amb què inicia-
rem l’any. D’una banda, dues actuacions importants al parc de Vallmora: la prolongació del carrer 
del Torrent Vallmora i l’espai destinat al gran parc infantil. De l’altra, la continuïtat de les obres de 
l’entorn de La Calàndria. I, al mateix temps, hem pogut desencallar les obres del nou pavelló po-
liesportiu amb l’adjudicació i el projecte d’aquesta actuació.

Esperem que aquest any 2018 puguem tirar endavant tots aquests compromisos, que ens perme-
tran anar millorant el Masnou.

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Correcció de 
Català
Disseny, maquetació i producció: Editorial MIC
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INSTITUCIONAL

PLE DEL MES DE DESEMBRE

L’últim Ple de l’any 2017 va ser l’últim de la regidora 
Noemí Condeminas i un dels més emotius de l'any

El Ple del 20 de desembre de 2017, 
a les 20 h, a la sala de sessions de 
la casa consistorial, va estar dotat 
d’una forta càrrega emocional 
i de contrastos. D’una banda, 
es tractava de l’últim Ple de la 
regidora Noemí Condeminas, 
que presentava la seva renúncia 
com a regidora de l’Ajuntament 
del Masnou després de sis anys 
de servei. A més, durant el punt 
d’informació i comunicacions 
d’Alcaldia, l’alcalde va informar 
de la mort del jutge de pau, 
Josep Vendrell. De l’altra, es van 
viure moments tensos arran de 
la discrepància en el sistema 
de votacions a l’hora de votar 
un dels punts de l’ordre del dia 
sobre l’aprovació definitiva de les 
ordenances fiscals 2018, que va 
enrocar els regidors i regidores 
en un debat tècnic i legal que va 
quedar sense resoldre.

Continua el consens per a la 
millora del transport públic al 
municipi
Un dels punts més rellevants 
del Ple va ser l’aprovació del 
conveni entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l’Ajuntament del 
Masnou i l’Empresa Casas, SA, per 
a la millora de les comunicacions 
i els serveis regulars de transport 
públic urbà i interurbà de viatgers 
al Masnou. La proposta va ser 
aprovada amb els vots a favor 
de tots els grups municipals, a 
excepció d’ICV-EUiA-E (2 vots) i la 
CUP-PA (2 vots), que van votar-hi 
en contra. El regidor de Mobilitat i 
Via Pública, Joaquim Fàbregas, va 
exposar el conveni i les millores que 
aquests serveis han experimentat 
durant els últims anys. Va dir que 
“des del 2015, tenim un conveni 

que es va renovant anualment per 
a la gestió del servei del transport 
públic del Masnou. Ha augmentat 
en més de 35.000 el nombre de 
passatgers anuals respecte del 
2015”. 

El portaveu del PSC, Ernest Suñé, 
va deixar constància del desacord 
del seu grup pel que fa a l’augment 
de fins a quatre anys en la vigència 
del contracte que havia proposat 
la Generalitat, però, alhora, va dir 
que estava satisfet que finalment 
el contracte s’hagués limitat a dos 
anys, prorrogable a dos més. També 
va dir que hi estava a favor perquè 
“la millora del transport urbà és una 
demanda de la ciutadania”.

Per contra, Màxim Fàbregas, 
d’ICV-EUiA-E, defensava el vot 
en contra: “Tenim la voluntat 
que el servei sigui prestat per 
l’Ajuntament. Sempre n’hem 
defensat la municipalització.” En 
aquest sentit, Suñé argumentava 
que no era contradictori voler crear 
una comissió per a l’estudi de la 
municipalització del servei, tal com 
es va aprovar arran d’una moció 
del grup d’ICV-EUiA, amb el fet de 
“garantir en aquests moments la 
prestació d’aquest servei”. 

Dídac Miró, en nom de la CUP-
PA, que també hi havia votat en 
contra, va reiterar que aposten 
per la municipalització del servei: 
“Una empresa privada pot oferir 
el mateix servei, però necessita 
obtenir beneficis.”

D’altra banda, el portaveu de 
Ciutadans, Frans Avilés, va aprofitar 
per demanar que s’estudiés 
la possibilitat de posar un bus 
llançadora del Masnou Alt al 
Masnou Baix.

Finalment, el portaveu del Grup 
Municipal Demòcrata (PDeCAT-
Unió), Eduard Garcia, va afirmar 
que els hauria agradat conèixer 
la modificació amb més temps: 
“Desitgem que el canvi de vigència 
del conveni no en perjudiqui el 
contingut. És molt diferent calcular 
inversions a quatre anys que fer-ho 
a dos.”

No s’aproven les ordenances 
fiscals del 2018 i es mantenen les 
actuals
L’Equip de Govern va portar per 
urgència l’aprovació d’un tema 
sobrevingut al Ple: la resolució 
de les al·legacions i l’aprovació 
definitiva de les ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2018 i següents. 
Tot i que la urgència per acceptar 
aquest punt va ser aprovada amb 
els vots a favor de tots els grups 
municipals i l’abstenció d’ICV-EUiA, 
la proposta va ser rebutjada per la 
majoria de grups municipals pel 
seu desacord amb el procediment 
emprat per a la votació, ja que, 
segons el secretari de l’Ajuntament, 
havia de ser conjunta i no per punts. 
Aquest fet va encendre els ànims 
de tots els grups de l’oposició, que 
no van voler votar conjuntament 
la resolució de les al·legacions 
(presentades pel PSC i Ciutadans).
Consegüentment, el punt va ser 
rebutjat amb els vots en contra del 
PSC (2 vots), de Ciutadans (3 vots), 
d’ICV-EUiA-E (2 vots) i del PP (1 vot); 
els vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES, 6 vots), i l’abstenció 
del Grup Demòcrata (PDeCAT-
Unió, 5 vots) i de la CUP-PA (2 vots). 
Tots els grups de l’oposició van 
mostrar el seu profund desacord i 
el seu desconcert amb el sistema 
de votació plantejat, tot i les 
explicacions del secretari, que 
argumentava que la proposta 
era única “en tant que l’expedient 

d’aprovació és un únic expedient 
que engloba totes les ordenances 
i les resolucions també es fan 
de forma conjunta”, i els dos 
recessos concedits per l’alcalde, 
Jaume Oliveras. “L’informe seria 
desfavorable si es demana la 
votació per punts”, va afegir el 
secretari.

A continuació es va discutir força 
estona sobre el procediment i, 
finalment, ICV-EUiA-E va proposar 
que se sol·licités un dictamen per 
aclarir les normes del joc i evitar 
que aquesta situació es tornés a 
repetir, i l’alcalde va dir que "així 
ho faria". El PSC va anar més enllà: 
“Estudiarem aquest sistema i no 
descarto posar un contenciós”. 
Ciutadans va denunciar que 
s’estava vivint un despropòsit: 
“Votar temes tan dispars en un 
únic vot és un intent de limitar 
l’acció democràtica de l’oposició.” 
Finalment, el Grup Municipal 
Demòcrata (PDeCAT-Unió) va 
afirmar que, tot i que havien estat 
a l’Equip de Govern, desconeixien 
les al·legacions i que “el nostre 
vot d’avui no és en contra de les 
ordenances, sinó del procediment, 
que des de la nostra sortida de 
l’Equip de Govern s’ha modificat 
sistemàticament”. Per tancar la 
confrontació, Oliveras va voler fer 
una observació: “El contingut de 
les ordenances el van debatre i 
rebratre el dia de l’aprovació inicial 
de les ordenances al Ple, el 26 
d’octubre de 2017.”

Durant el torn de preguntes, 
l’Equip de Govern va contestar-ne 
algunes de l’oposició. Entre d’altres, 
Màxim Fàbregas va explicar que 
havia retirat una moció perquè 
s’havien complert els requisits 
que exigia entorn de la campanya 
de l’IBI: augmentar el termini de 
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presentació de sol·licituds i que 
l’Ajuntament organitzés sessions 
informatives al més aviat possible”.

Canvis organitzatius
D’una banda, es va aprovar la 
modificació del nomenament 
dels representants municipals per 
a diferents organismes amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES, 6 vots), de Ciutadans 
(3 vots) i la CUP-PA (2 vots), i 
l’abstenció del Grup Demòcrata 
(PDeCAT-Unió, 5 vots), d’ICV-EUiA-E 
(1 vot per l’absència d’una regidora 
que es va incorporar més tard a la 
sessió plenària), el PSC (2 vots) i el 
PP (1 vot).

D’altra banda, va tenir lloc la 
presa de raó de la renúncia 
voluntària al càrrec de regidora 
de l’Ajuntament formulada per 
Noemí Condeminas Riembau. 
La renúncia de Condeminas va 
ser, sens dubte, el moment més 
emotiu del Ple. Va llegir un discurs 
farcit d’agraïments, especialment 
envers els seus familiars, presents 
a la sala, i ple de reflexions i 
anècdotes. També va fer un càlid 
reconeixement a Pere Parés: “l’amic 
Pere, el meu primer alcalde”. 
També es va adreçar a l’alcalde 
actual: “Gràcies al Jaume per haver 
estat sempre al meu costat. Tots els 
companys en bloc li van desitjar 
el millor en la seva nova etapa i 
li van adreçar paraules d’elogi i 
reconeixement al seu treball i a la 

seva dedicació. Els seus companys 
de partit van fer referència a la 
seva integritat i van destacar un 
dels seus projectes estrella, La 
Sitja. L’alcalde va fer un repàs per 
la trajectòria de Condeminas a 
l’Ajuntament i li va adreçar unes 
paraules d’agraïment.

Altres punts aprovats
•  Es va donar compte dels decrets 
d’Alcaldia.

•  Es va donar compte del Decret 
d’Alcaldia de correcció d’error de la 
modificació de la designació de les 
persones membres de la Junta de 
Govern Local.

•  Es va donar compte del 
compliment de l’article 116 ter 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim 
local, sobre la remissió del cost 
efectiu dels serveis exercici 2016 
al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública.

•  Es va aprovar el calendari de 
sessions ordinàries del Ple i de la 
Comissió Informativa per al 2018 
per unanimitat.

•  Massa salarial personal laboral 
2017. Aprovada amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES, 6 vots) i del Grup 
Demòcrata (PDeCAT-Unió, 5 
vots), i l’abstenció de Ciutadans 
(3 vots), d’ICV-EUiA-E (1 vot per 
l’absència d’una regidora que es 
va incorporar més tard a la sessió 
plenària), el PSC (2 vots), la CUP-PA 
(2 vots), i el PP (1 vot).

•  Aprovació del compte general 
de l’exercici 2016. Aprovat amb 
els vots a favor de l’Equip de 
Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), 
del Grup Demòcrata (PDeCAT-
Unió, 5 vots) i del PSC (2 vots), i 
amb l’abstenció de Ciutadans 
(3 vots), d’ICV-EUiA-E (1 vots), la 
CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot).

•  Pròrroga del conveni de 
delegació de la competència de 
Servei d’Atenció Domiciliària al 
Consell Comarcal del Maresme i 
addenda econòmica per al 2018. 
Aprovada amb els vots a favor 
de tots els grups municipals 
(18 vots, tenint en compte 
que no s’havia incorporat una 
regidora del grup d’ICV-EUiA-E), 
a excepció de la CUP-PA (2 vots), 
que hi va votar en contra. 

•  Revisió de preus del contracte de 
serveis de recollida de residus, 
neteja viària, passeig Marítim i 
platges del terme municipal del 
Masnou (LIC 8/2014), període 
del 15/2/2017 al 14/02/2018. 
Aprovat amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 
6 vots), del Grup Demòcrata 
(PDeCAT-Unió, 5 vots), del PSC (2 
vots), el PP (1 vot) i la CUP-PA (2 
vots); els vots en contra d’ICV-
EUiA-E (2 vots) i l’abstenció de 
Ciutadans (3 vots).

•  Modificació del conveni de la 
finalització de la prestació del 
servei d’abastament d’aigua per 
part d’Aigües Aragó CB. Aprovat 
amb els vots a favor de tots els 
grups municipals i l’abstenció de 
la CUP-PA (2 vots).

•  Esmena de l’error de fet de l’acord 
del Ple de 16 de novembre de 
2017 sobre les tarifes de l’aigua 
2017-2018. Aprovat amb els 
vots a favor de tots els grups 
municipals, i l’abstenció d’ICV-
EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Audiència pública
En aquesta ocasió, l’audiència 
pública prèvia al Ple no va 
comptar amb la participació de 
cap persona del públic, i tampoc 
no hi va haver intervencions 
finals. L’alcalde va cloure el Ple 
desitjant unes bones festes i un 
bon any 2018. 

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació provisional de la 
modificació de l’Ordenança 
fiscal reguladora de l’impost 
sobre béns immobles (IBI) per 
a l’exercici de 2018. Expedient 
en exposició fins al 21 de 
febrer. 

Noemí 
Condeminas

Arribar al final mai no és fàcil. Sovint 
el camí és difícil, però, alhora, ple de 
satisfaccions. Miro enrere i penso 
que segurament ho podria haver 
fet millor, però, ara, un nou projecte 
m’il·lusiona, un nou repte, del qual 
espero fer-vos partícips a tots ben 
aviat.

Em quedo amb els records de mo-
ments, d’entitats, de casals, d’as-
sociacions, de gent anònima, de 
companys i amics, de mirades… 
que m’acompanyaran per sem-
pre més. Ha estat un enorme plaer 
compartir aquesta aventura amb 
tots vosaltres. Les hem vist de tots 
els colors: moltes alegries i alguna 
tristesa; molts acords i algunes des-
avinences; grans moments i, també, 
grans moments per oblidar… I, tan-
mateix, malgrat les divergències i els 
conflictes, hem aconseguit, any rere 
any, de dur a bon port el vaixell. Per 
mi, d’això es tractava.

És l’hora de l’adeu. Vull pensar que 
el meu esforç i les meves idees 
han contribuït a millorar una mica 
aquest poble que tant estimo. I 
també he viscut grans moments 
del país que porto al cor, pel qual 
seguiré treballant des de l’activisme 
del carrer. Si més no, aquest ha estat 
el meu propòsit durant tots aquests 
anys; he tractat sempre de trans-
metre estima i respecte envers les 
persones per les quals he treballat. 
Per això, me’n vaig contenta i emo-
cionada. Sobretot, però, agraïda. 
Agraïdíssima a totes les persones 
que ho heu fet possible. 
Adeu i fins aviat.

La sessió va comptar amb molta assistència de públic.
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INSTITUCIONAL

El Masnou aprova, inicialment, 
una rebaixa de l’IBI 

en el Ple extraordinari de gener 
Prospera la proposta de Ciutadans, que demanava la rebaixa del tipus del 0,75% 

El Ple tomba la proposta 
de l’Equip de Govern 
que reduïa el tipus de 
gravamen general al 
0,786% per compensar el 
valor cadastral

REBUTJADA 

A mb els vots a favor 
de Ciutadans (3 vots), 
PDeCAT-Unió (5 vots) i 
PSC (2 vots), i en contra 

de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES, 6 vots), ICV-EUiA-E (1 vot, 
en absència d’una regidora) i la 
CUP-PA, (1 vot, en absència d’una 
regidora), el Ple extraordinari de 
gener va aprovar, inicialment, una 
rebaixa del tipus de gravamen de 
l’impost de béns i immobles (IBI) 
del 0,75%. El Grup Municipal del PP 
no va tenir representació al Ple, en 
absència del seu regidor.

L’aprovació inicial de la modificació 
de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre béns immobles (IBI) 
per a l’exercici de 2018 es va donar 
després d’un debat en què el Ple va 
rebutjar la proposta de l’Equip de 
Govern (que proposava una rebaixa 
del tipus del 0,786%) i les esmenes 
del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
(en què s’instava a una rebaixa del 
0,77%), i, per contra, va aprovar 
la proposta que incorporava les 
esmenes del Grup Municipal de 
Ciutadans, en què es demanava 
una rebaixa del 0,75%. 

Pel que fa a la proposta de l’Equip 
de Govern, l’alcalde, Jaume 
Oliveras, va explicar que, al seu dia, 
l’aleshores regidor d’Hisenda i ara 
regidor a l’oposició, Jordi Matas, va 
tramitar l’aplicació del coeficient 
d’actualització dels valors 
cadastrals que estableix la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2018, amb un increment 
d’un 3%. “Per tal de compensar el 
coeficient aprovat (l’1,03), l’Equip 
de Govern va proposar reduir 

el tipus de gravamen general 
del 0,81% al 0,786%”, segons va 
explicar el batlle. El termini per 
aprovar i publicar el tipus de 
gravamen de l’IBI és fins a l’1 de 
març, motiu pel qual va venir 
derivada la urgència.

Aquesta proposta inicial de l’Equip 
de Govern va comptar amb 
esmenes dels Grups Municipals 
d’ICV-EUiA-E i de Ciutadans, que 
van defensar la rebaixa del tipus del 
0,77% i el 0,75%, respectivament. 
En segona votació, la d’ICV-EUiA-E 
no va ser aprovada, en comptar 
amb els vots a favor d’aquest 
grup (1 vot) i de l’Equip de Govern 
ERC-AM-MES (6 vots); en contra de 
PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (3 
vots) i PSC (2 vots), i amb l’abstenció 
de la CUP-PA (1 vot). També en 
segona votació, va prosperar la 
proposta de Ciutadans, i es va 
donar per aprovada, inicialment, la 
rebaixa del tipus del 0,75% sobre 
l’impost de béns i immobles (IBI).

Quant a l’aprovació resultant, el 
portaveu del Grup Municipal de la 
proposta, Frans Avilés, va explicar 
que creien que “el superàvit era 
suficient per no posar en risc 
l’equilibri econòmic del Pressupost”. 
Per contra, tant el portaveu 
d’ICV-EUiA-E, Màxim Fàbregas, 
com l’alcalde, Jaume Oliveras, van 
coincidir a fer-ne una valoració 
negativa. Fàbregas va dir que “tot 
i que compartim la filosofia, si 
s’aplica el que proposen, provocaria 
una disminució d’ingressos massa 
elevada i cal ser respectuosos  amb 
els ingressos de l’Ajuntament”. 
L’alcalde va dir que “aquesta 
rebaixa trenca l’equilibri econòmic 
i financer de l’Ajuntament, i entenc 
que derivarà en un informe negatiu 
d’Intervenció”. 

En espera dels esdeveniments 
que es donin dins del termini per 
presentar-hi al·legacions, la sessió 
plenària va cloure amb una reflexió 
del batlle, que va reconèixer que 

lamentava “la poca coherència del 
Grup Municipal Demòcrata, que al 
Ple d’octubre es va manifestar en 
contra de la proposta de Ciutadans” 
que avui havien aprovat.

Abans d’aquesta sessió plenària, 
en va tenir lloc una altra 
d’extraordinària i urgent en què 
Mercè Aznar va prendre possessió 
del càrrec com a regidora del 
Grup Municipal Demòcrata 
(PDeCAT-Unió) després que Noemí 
Condeminas renunciés al seu càrrec 
a final de l’any passat. 

La sessió extraordinària va comptar amb 18 dels 21 regidors del ple.
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ERC-CatSí, la candidatura més votada 
a les eleccions del 21-D al Masnou 

La participació al municipi va ser del 84,88%

ERC-CatSí va ser la candidatura més votada 
al Masnou a les eleccions al Parlament de 
Catalunya, celebrades el 21 de desembre de 
2017, amb un total de 3.895 vots (26,14% 
del total). La segona força més votada va ser 
JuntsxCat, amb 3.853 vots (25,85%); seguida 
per Ciutadans (C’S), amb 2.948 vots (19,78%); 
el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 
amb 1.550 vots (10,40%); CatComú-Podem, 
amb 1.115 vots (7,48%); la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP), amb 864 vots (5,80%); el Partit 
Popular (PP), amb 443 vots (2,97%), i el Partit 
Animalista (PACMA), amb 145 vots (0,97%). 
També es van comptar 58 paperetes en blanc 
(0,39%) i 46 paperetes de vot nul. Finalment, 
Recortes Cero-Grupo Verde va obtenir 32 vots 
(un 0,21%). La participació al municipi es va 
situar en el 84,88%, cosa que vol dir que 14.949 
masnovins i masnovines van exercir el seu dret 
de vot. 

ERC-CatSí CUP

PP

PACMA

Vots en blanc

Recortes 
Cero-GV

JuntsxCat

C's

PSC

CatComú
Podem
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 ELECCIONS 
AUTONÒMIQUES
% Vots

Escrutat:100%
Participació: 84,88%
Cens: 17.611

Votants:14.949
Vots nuls: 46
Vots vàlids: 14.903

26,14%

25,85%

19,78%

10,40%

7,48%

5,80%

2,97%

0,97%

0,39%

0,21%



INSTITUCIONAL

Pressupost de continuïtat per al 2018
El Pressupost municipal de l’Ajuntament del Masnou per a aquest any 

és de gairebé 24,2 milions d’euros 

E l Pressupost municipal 
del Masnou per al 2018 
ha quedat aprovat, 
inicialment, després d’uns 

mesos intensos en què, a més del 
trencament del pacte per al mandat 
amb el Grup Municipal Demòcrata 
(PDeCAT-Unió), l’alcalde, Jaume 
Oliveras (ERC-AM-MES), ha 
hagut de superar la qüestió de 
confiança que va plantejar al Ple del 
novembre per aconseguir aprovar 
els comptes, rebutjats a l’anterior 
sessió. En no haver-se presentat cap 
moció de censura amb candidat 
alternatiu a l’alcaldia, la confiança 
en l’alcalde ha quedat atorgada i 
el Pressupost municipal, així com 
les bases d’execució, la relació 
de subvencions nominatives, la 
plantilla, el catàleg i la relació de 
llocs de treball de l’exercici 2018, 
ha quedat aprovat inicialment 
(es trobava en fase d’informació 
pública fins al tancament d’aquest 
butlletí).

El total del Pressupost municipal 
de l’Ajuntament del Masnou arriba 
als 24.614.740 euros, que suposen 
un augment de l’1,74% respecte 
de l’any anterior. Els comptes 
municipals segueixen una “línia 
de continuïtat, de contenció dels 
ingressos tributaris així com de la 
despesa, alhora que mantenen 
la capacitat inversora. Ha estat 
elaborat, segons l’Equip de Govern, 
“amb criteris de prudència i amb la 
voluntat política de no incrementar 
els tipus impositius per als diferents 
tributs”.

El conjunt dels ingressos es manté 
pràcticament igual que els de 
l’exercici anterior. Aproximadament 
dos terços dels ingressos (64,16%) 
corresponen a recursos propis. Dins 
d'aquests ingressos, els tributaris 

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS  16,75%

IMPOSTOS INDIRECTES  0,61%

IMPOSTOS DIRECTES  45,08%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS  26,09%

INGRESSOS PATRIMONIALS  1,72%

PASSIUS FINANCERS  9,75%

suposen un 62,44% del total. 
Els recursos procedents d’altres 
administracions es redueixen en 
un 3,28% respecte de l’any 2017, 
per representar el 26,09% sobre 
la suma dels ingressos. La resta, 
un 9,75%, correspon a recursos 
financers obtinguts per préstecs.

S’incrementa la despesa 
en els serveis de recollida 
d’escombraries i neteja viària

El gruix de la despesa se centra en 
la despesa corrent. Les despeses 
de personal; l’adquisició de 
béns i serveis; les transferències 
econòmiques a altres 
administracions, entitats i famílies, 
com ara subvencions, i el fons de 
contingència suposen un 81,70% 
del pressupost total. Les despeses 
de personal suposen un 39,20% del 
total del pressupost i un 47,98% de 
les despeses corrents.

Destaca, quantitativament, 
l’increment de la despesa 
dedicada a alguns dels serveis 
bàsics de benestar comunitari. 
Així, l’increment més destacat, 
que supera el mig milió d’euros, 
es destina a serveis bàsics com 
la neteja viària i la recollida 
d’escombraries, el manteniment de 
la via pública i el funcionament dels 
equipaments. 

Destaca, també, l’augment 
de recursos per a polítiques 
d’habitatge, que creixen un 
94,95%. També es dota de més 
pressupost de despeses corrents 
l’Àrea de Serveis a les Persones, que 
inclou regidories com les d’Acció 
Social, Cultura, Ensenyament, 
Esports, Joventut, i Salut Pública i 
Consum. En el cas de la mobilitat, 
la disminució correspon a estalvis 
derivats de la nova forma de gestió 
del servei d’autobús urbà. Es 
reforcen, també, els pressupostos 

L’increment de la 
despesa destinada 
a polítiques 
d’habitatge creix 
un 94,95%

HABITATGE 
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  PRESSUPOST D’INGRESSOS  
PER CAPÍTOLS



 INVERSIONS PREVISTES

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA  15%

HABITATGE I URBANISME  13%

BENESTAR COMUNITARI  23%

MEDI AMBIENT  5%

ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR 
D'EMPLEATS  1%

SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL  9%

FOMENT DE L'OCUPACIÓ  1%

SANITAT  2%

EDUCACIÓ  8%

CULTURA  9%

ESPORT  6%

COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES 
EMPRESES  4%

TRANSPORT PÚBLIC  1%

ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER 
ECONÒMIC  4%

de Seguretat Ciutadana i de 
Promoció Econòmica. 

La capacitat inversora se centra 
en la millora de la via pública

Es manté l’esforç inversor iniciat 
en aquest mandat, amb la 
proposta de destinar-hi 2.523.800 
euros, gràcies a un endeutament 
equilibrat (2.400.000 euros) més les 
contribucions especials (100.000 
euros) i els recursos ordinaris 
(23.800 euros). El manteniment 
de la capacitat inversora de 
l’Ajuntament ve condicionat 
per un nivell d’endeutament 
assumible i amb una perspectiva 
de sostenibilitat financera.

Les inversions que es proposen 
es basen en la continuació de 
l’execució del Pla d’inversions 
2015-2019, que al seu torn deriva 
del Pla d’actuació municipal (PAM). 
Les principals inversions segueixen 
prioritzant la via pública i els 
equipaments. 
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  DESPESES DEL PRESSUPOST  
PER POLÍTIQUES

INVERSIÓ IMPORT PREVIST

Pla de xoc de voreres i calçades 500.000€

Carrer de Roger de Flor (segona fase) 500.000€

Actuacions al parc de Vallmora 100.000€

Carrer de l’Abat Escarré 250.000€

Millora i ampliació del tanatori 450.000€

Gatera 6.500€

Desfibril·ladors 5.000€

Millora dels equipaments educatius 150.000€

Actuacions a la riera Sistres 150.000€

Connexió del carrer de Cuba amb la baixada al Port 60.000€

Jardins de Lluís Companys 150.000€

Utillatge cultura 6.000€

Mobiliari dependències municipals 30.000€

Mina Museu 45.000€

Equips informàtics 3.000€

Aplicatius informàtics 20.000€

Rènting equips informàtics 23.800€

Portafèretres (cementiri) 23.500€

EMUMM 31.000€

TOTAL 2.523.800€





INSTITUCIONAL

 EVOLUCIÓ DEL PROCÉS PER APROVAR 
EL PRESSUPOST I LES ORDENANCES FISCALS DEL 2018

DATA SESSIÓ 
PLENÀRIA

ESTAT DEL 
PRESSUPOST

ESTAT DE LES 
ORDENANCES 

FISCALS
EXPLICACIÓ DELS FETS VOTACIONS

Extraordi-
nària















 





Ordinària

Ordinària

Extraor-
dinària i 
urgent

L’alcalde retira el Pressupost de l’ordre del dia del Ple i comu-
nica la voluntat d’arribar a un consens amb la resta de grups 
municipals.

La modificació de les ordenances fiscals és aprovada inicial-
ment.

L’Equip de Govern d’ERC-AM-MES afronta el Ple en minoria, 
després que, dos dies abans, quatre dels cinc integrants del 
Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió) presentessin la 
seva renúncia a l'alcalde.

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

Les ordenances fiscals continuen en fase de presentació 
d’al·legacions.

El Pressupost continua en fase d’informació pública.

Les ordenances fiscals no són aprovades i es mantenen les 
actuals.

El Pressupost continua en fase d’informació pública.

La proposta de modificació de l’IBI s’aprova inicialment amb 
esmenes de l’oposició. Un cop es publiqui al BOPB, s’obrirà 
un termini de trenta dies hàbils d’exposició pública durant els 
quals es poden presentar reclamacions.

Si no es presenten reclamacions, l’aprovació inicial del Pres-
supost quedarà aprovada definitivament.

La modificació aprovada de l’Ordenança de l’IBI estarà en 
fase d’exposició pública fins al 21 de febrer.

Venç el termini de presentació de la moció de censura i 
s’aprova, inicialment, el Pressupost per al 2018. A partir de 
l’endemà, comencen els quinze dies hàbils durant els quals, si 
no es presenten al·legacions, l’aprovació serà definitiva.

Les ordenances fiscals continuen en fase de presentació 
d’al·legacions.

ORDENANCES FISCALS:

A favor: 

En contra:

Abstencions: 

PRESSUPOST:

A favor:

En contra:

Abstencions:

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA:

A favor:

En contra:

Abstencions:

ORDENANCES FISCALS:

A favor:

En contra:

Abstencions:

ORDENANCES FISCALS:

A favor:

En contra:

(en absència 
d’una regidora)

(en absència 
d’una regidora)

(en absència 
d’una regidora)

(en absència d’una regidora)

(en absència d’una regidora)

26/10/2017

16/11/2017

18/12/2017

20/12/2017

08/01/2018

15/01/2018



 LLEGENDA:

Aprovat No AprovatPendent/En tràmit

Grup Municipal d’ERC-AM-MES

Grup Municipal del PDeCAT-Unió

Grup Municipal de Ciutadans

Grup Municipal d’ICV-EUiA-E

Grup Municipal del PSC

Grup Municipal del PP

Grup Municipal de la CUP
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CULTURA

E ls equipaments munici-
pals que es troben a la 
façana marítima del Mas-
nou, el Casinet (plaça de 

la Llibertat, 17) i la Casa de Cul-
tura (Prat de la Riba, 16), ja tenen 
programada una nova temporada 
d’arts visuals i es consoliden així 
com a espais expositius del mu-
nicipi.

El reconegut pintor masnoví Jordi 
Alumà estrenarà l’any amb una 
proposta que engloba les seves 
darreres obres. A partir d’aquí, la 
programació d’arts visuals es con-
figura amb exposicions d’artistes 
locals i altres cites ja habituals 
al municipi, com les Jornades 
Fotogràfiques, el Festival d’Art 
Contemporani Llucifest per Nadal 
i exposicions col·lectives, com la 
mostra de Grup d’art.cat.

Com a novetat d’enguany, la pro-
gramació expositiva es comple-
mentarà amb una aposta per la 
formació d’artistes, que es mate-
rialitzarà amb tallers per treballar 
diverses tècniques artístiques. 
N’hi ha programat un d’esbossos 
(10 de març), un d’estampació 
de flors i plantes sobre tela (22 
d’abril), un sobre la tècnica de 
rodatge stop motion (19 de maig), 
un de costura creativa (del 4 al 
8 de juny) i un de fotografia de 
paisatge (20 d’octubre). 

El Casinet i la Casa de Cultura 
es consoliden com a espais expositius

La programació estable d’arts visuals inclou una desena de mostres 
i accions formatives per al 2018

JORDI ALUMÀ: “DARRERA OBRA”
Del 20 de gener a l’11 de febrer, a l’Espai Casinet
Inauguració: 20 de gener a les 12 h
 

JUAN MIGUEL MUÑOZ: “COLOR BUILDING”
Del 9 de febrer al 4 de març, a la Casa de Cultura
Inauguració: 9 de febrer a les 20 h

LAURA PEIRÓ: “28 DIES”
Del 16 de març al 8 d'abril, a l’Espai Casinet
Inauguració: 16 de març a les 20 h

SERGI GONZÁLEZ: “EL MEU MAR”
Del 8 de juny a l’1 de juliol, a la Casa de Cultura
Inauguració: 8 de juny a les 20 h
 

EXPOSICIÓ DE VICTÒRIA PUJADAS, DANIEL MORATA I JOSÉ LUIS PAZ FO: 
“OXÍMORON”
Del 15 de juny al 8 de juliol, a l’Espai Casinet
Inauguració: 15 de juny a les 20 h
 

JOVE CREACIÓ 2018: TALLER DE PINTURA MURAL PER A JOVES
Dies 7 i 8 de juliol, en un espai per determinar

GRUP D’ART.CAT: EXPOSICIÓ COL·LECTIVA “LA MAR”
Del 20 de juliol al 12 d’agost, a l’Espai Casinet
Inauguració: 20 de juliol a les 19 h

LLUÍS RIBAS: “QUARANTA ANYS D'EXPOSICIÓ EN EXPOSICIÓ”
Del 28 de setembre al 21 d’octubre, a l’Espai Casinet i a la Casa de Cultura
Inauguració: 28 de setembre a les 20 h

X JORNADES DE FOTOGRAFIA EL MASNOU
Del 26 d’octubre al 19 de novembre, a l’Espai Casinet i a la Casa de Cultura 

FESTIVAL D’ART CONTEMPORANI LLUCIFEST: “ANIVERSARI FELIÇ”
De l’1 de desembre al 23 de desembre, a l’Espai Casinet
Inauguració: 1 de desembre a les 12 h

E X P O S I C I O N S  D ’ A R T S  V I S U A L S  2 0 1 8

La programació és formada 
per exposicions d’artistes 
locals

LOCAL 
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CULTURA

L’Espai Escènic aposta 
pel teatre compromès

Les representacions ‘El metge de Lampedusa’ i ‘Ragazzo’ expliquen 
dues tragèdies del segle XXI

M és enllà d’entretenir, 
la nova programació 
trimestral de l’Espai 
Escènic (que s’esten-

drà fins al mes de març) oferirà una 
dramatúrgia que busca afavorir el di-
àleg interior de l’espectador i denun-
ciar situacions contra l’ésser humà a 
partir de les representacions teatrals 
d’El metge de Lampedusa i Ragazzo.

L’autobiografia Lágrimas de sal (Ara 
Llibres, 2017), del metge Pietro 
Bartolo, dedicat a rescatar els refu-
giats que arriben des d’Àfrica a les 
costa de l’illa italiana de Lampedusa, 
és la base a partir de la qual sorgeix 
El metge de Lampedusa, després 
que l’intèrpret de l’obra, Xicu Masó, 
quedés impactat en conèixer el relat 
d’aquest metge italià. Un espectacle 
sobre una història contemporània 
que fa d’altaveu per fer més visible la 
gravetat de la crisi humanitària dels 
refugiats a Europa.

D’altra banda, Ragazzo és un crit 
a la reivindicació de la memòria 
col·lectiva. L’actor Oriol Pla es posa a 
la pell de Carlo Giuliani, un jove que 
va ser assassinat a Gènova durant 
la cimera del G8, al juliol de 2001. 
L’obra ha estat Premi de la Crítica 
2015 al Millor espectacle per a joves 
i a l’Actor revelació, i a més, Premi 
Serra d’Or a l’Espectacle teatral del 
2015. 

A més d’aquestes dues representa-
cions, com no podia ser d’una altra 
manera, la temporada ve farcida 
d’altres espectacles per a tots els 
públics, que inclouen el gènere de 
teatre però també música, dansa 
i circ. Podeu veure la programació 
sencera a www.elmasnou.cat. Oriol Pla representa Carlo Giuliani, el jove que va ser assassinat a Gènova durant la cimera del G8. 

Xiscu Masó interpreta un metge que viu dedicat a rescatar els refugiats que arriben a Lampedusa.

O
RI

O
L 

SE
G

O
N

 T
O

RR
A

FE
LI

PE
 M

EN
A

La programació 
de l’Espai Escènic 
combina, en 
totes les seves 
temporades, 
produccions del 
circuit teatral i 
musical català 
amb propostes 
locals.
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CULTURA

Una vida dedicada a la música
El Masnou va homenatjar el mestre Lluís Millet durant el 2017

El concert de l'Orfeó Català, el 22 d'abril a l'església de Sant Pere, va cloure amb El cant de la senyera, una peça creada per l'homenatjat Lluís Millet i Pagès.

La publicació sobre 
el mestre Millet 
és el resultat de la 
VII beca de recerca 
local i el número 31 
de la revista 
La Roca de Xeix

LLIBRE

RA
M

O
N

 B
O

A
D

EL
LA

E l 2017 es va commemo-
rar al Masnou l’Any Millet 
amb un munt d’activitats 
d’homenatge dedicades 

al músic masnoví fundador de 
l’Orfeó Català, Lluís Millet i Pagès 
(el Masnou, 1867 - Barcelona, 
1941), amb motiu del 150è ani-
versari del seu naixement. 

Concerts, exposicions i conferèn-
cies, entre d’altres, van configurar 
un programa complet confeccio-

nat per l’Ajuntament amb la col-
laboració del Cor Scandicus, Gent 
del Masnou, l’Associació UNESCO, 
el Consell Municipal de Patrimoni 
Cultural, l’Escola Municipal de 
Música, la Jove Orquestra de 
Cambra del Masnou, l’Escola Lluís 
Millet, la Comunitat Parroquial del 
Masnou i el suport de la Fundació 
Orfeó Català-Palau de la Música.

El concert de l’Orfeó Català a 
l’església de Sant Pere va ser una 

de les cites més destacades del 
programa, que, a més, va comptar 
amb la visita de la presidenta del 
Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell. Per al record d’aquesta 
efemèride quedarà el número 31 
de la revista d’investigació La Roca 
de Xeix, el monogràfic Lluís Millet i 
Pagès. Retalls de vida. Aportacions 
biogràfiques a través de les cartes 
del llegat familiar, elaborat per 
Núria Vilà i Maria Villanueva, que 
va veure la llum a final de l’any. 
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D iuen que els bons mo-
ments passen ràpid, i 
ja han passat, un any 
més, les celebracions 

nadalenques al municipi. La nit 
més màgica de l’any, la cavalcada 
de Reis, va posar el punt i final a 
uns dies durant els quals infants i 
joves han tingut molt de protago-
nisme, amb la il·lusió dels regals, 
però també amb les diverses acti-
vitats organitzades perquè gaudis-

sin d’unes vacances de Nadal ben 
distretes.

Tant l’Ajuntament com la Comissió 
de Festes i les entitats de la vila han 
treballat de valent per configurar 
l’ampli ventall de propostes que 
hi ha hagut durant aquests dies. A 
les pàgines següents en trobareu 
un recull gràfic, per guardar en la 
ment, i també en paper, el record 
d’aquestes festes. 

RECULL GRÀFIC DE NADAL

UN  NAdal  
  per  recordar

Neus Tallada
Regidora de Cultura, 
Infància, Joventut i 
Acció cívica

Des de les Regidores de Cultura, 
Infància, Joventut i Acció cívica, amb 
la col·laboració d’altres regidories i 
la complicitat d’entitats i la Comissió 
de Festes, hem programat un se-
guit d’activitats adreçades a tots els 
públics. La nova ubicació d’algun 
d’aquests actes i l’èxit d’assistents 
d’altres fa que invertim esforços per 
millorar els del 2018. Vull agrair es-
pecialment la implicació de totes les 
entitats i voluntaris que fan possible 
aquest cicle nadalenc, així com les ac-
tivitats de la resta de l’any, perquè són 
una part fonamental de la cultura del 
municipi i li donen contingut. Amb 
una nova programació sota el braç, 
us desitjo un any 2018 ple de cultu-
ra, tradició i moltes, moltes activitats 
compartides.
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RECULL GRÀFIC DE NADAL

 La Fira Solidària i la Fira de Santa Llúcia van inaugurar el Nadal.

 Dos dels pessebres muntats al Masnou: el municipal  
i el del carrer de Sant Rafael.

 Mourad El Bannouri i Jekaterina Pat-
juk van guanyar la 38a Sant Silvestre.

 El Nadalem Infantil va oferir propostes de lleure per als més petits que van incloure jocs,  
teatre i un espai sensorial interactiu.

 L’alumnat de l’EMUMM va protagonitzar un dels 
diversos concerts d’aquestes festes.

 A Els Vienesos es va fer cagar el tió.
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 El Nadalem Jove va combinar l’esport amb la música rap a través d’una sessió de basket beat, 
un taller de rap amb Skai i un combat de galls.

 Els masnovins i masnovines van celebrar l’arribada dels Reis 
acompanyant-los en una cavalcada per tot el municipi.

 L’Espai Escènic va oferir dues representacions nadalenques: El Nadal es felicita ballant i El ballet del Trencanous.

Fotos: Ramon Boadella
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OBRES

En marxa la construcció 
de la zona d’esbarjo infantil i juvenil 

del parc de Vallmora

Ja s’han iniciat les obres d’ urbanització del darrer tram del 
Torrent Vallmora i  la construcció de la nova zona del parc. 
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L’inici de l’any ha coincidit amb el 
començament de les obres cor-
responents a la segona fase del 
parc de Vallmora. Aquesta nova 

intervenció suposarà una ampliació de la 
zona urbanitzada de més de 5.500 metres 
quadrats, on es crearà un gran parc d’es-
barjo infantil i juvenil, amb jocs per a totes 
les franges d’edat, com grans tobogans i 
tirolina, entre d'altres. També s’ampliarà 
l’enjardinament amb arbustos als talussos 
i es plantaran arbres a totes les platafor-
mes, en consonància amb la part execu-
tada en la fase anterior. Més endavant, 
es preveu la construcció d’una gran zona 
d’ombra que inclourà una guingueta. Les 
obres tenen un termini previst de sis me-
sos i la intenció de l’Equip de Govern és 
poder inaugurar aquesta nova zona d’es-
barjo abans de la propera edició de la Fes-
ta Major del municipi.

L’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor 
d’Urbanisme i Obres, Ricard Plana, van vi-
sitar les obres el primer dia d’execució, el 
dimecres 10 de gener, així com també les 
que ja estan en marxa per urbanitzar el 
darrer tram del Torrent Vallmora, el carrer 
que serveix d’accés al parc.

Aquesta segona fase del parc es vol inaugurar abans de la Festa Major

El parc de Vallmora es va inaugurar fa poc 
menys d’un any, en finalitzar la primera fase, 
que incloïa un sistema de recorreguts per a vi-
anants que serveixen de suport per al passeig, 
l’esbarjo i la pràctica esportiva, a més d’una 
gran plataforma amb unes grades construïdes 
amb elements naturals.  
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OBRES

Els cinc parcs canins, a punt

E ls gossos del Mas-
nou ja disposen d’es-
pais tancats nous i 
ampliats on poden 

córrer i jugar sense necessi-
tat d’anar lligats. En total, la 
superfície resultant dels cinc 
parcs canins suma més de 
3.500 m².

Ja estan en marxa tots els 
parcs canins del municipi 
després que finalitzessin les 
obres per adequar terrenys 
municipals com a espais 
d’esbarjo per a gossos en 
tres punts del municipi: 

Ja són oberts els tres nous correcans dels municipi 
i els dos ja existents han estat reformats

El dels jardins de la Nimfa (imatge superior) i el del Bellresguard (imat-
ge inferior) són dos parcs canins de nova creació. 

Els gossos 
tenen un total 
de 3.500 m2 
per poder 
córrer i jugar

METRES 
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Adjudicades 
les obres de 
construcció del 
nou pavelló 
esportiu i la 
reforma 
de l’actual 
El divendres 22 de desembre, van que-
dar adjudicades les obres que perme-
tran continuar la construcció del nou 
pavelló esportiu i la reforma de l’actual. 
Aquesta adjudicació posa fi al bloqueig 
al qual es va arribar fa poc més d’un 
any, quan l’empresa responsable de les 
obres de construcció del nou pavelló 
d’esports va sol·licitar suspendre-les. 
Es preveu que la represa de les obres 
s’iniciï a principis de l’estiu vinent.

El pressupost d’execució de l’obra, que 
inclou la redacció de la modificació del 
projecte d’execució de les d’obres or-
dinàries relatives a la construcció d’un 
pavelló esportiu municipal, la reforma 
del pavelló actual i l’execució de l’obra 
de construcció que es detalli en la 
modificació del projecte esmentada és 
d’1.371.135 euros, IVA inclòs, 
i s’ha adjudicat a l’única empresa que 
es va presentar en aquest concurs, 
Voracys, SL. 

als jardins de la Nimfa, al 
carrer dels Ametllers i al 
Bellresguard. Alhora, han fi-
nalitzat les obres de reforma 
dels ja existents als Pinetons 
i al parc del Mil·lenari. El con-
junt de les obres ha comptat 
amb un pressupost d’aproxi-
madament 68.000 euros.

Aquesta actuació era previs-
ta al Pla d’actuació municipal 
d’aquest mandat (PAM 2015-
2019), amb l’objectiu que 
es pogués disposar de més 
espais d’esbarjo per a gossos 
al municipi. 
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SALUT

A l final d’aquest mes de 
gener, és previst que el 
Servei Català de la Salut 
(CatSalut) obri a l’Àrea 

Bàsica de Salut (ABS) d’Ocata dos 
nous serveis: el de salut mental 
infantil i un Centre d’Atenció i Se-
guiment a les Drogodependències 
(CAS).

Aquestes accions, previstes dins 
del Pla director de salut mental i 
addiccions 2017-2020 del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, són fruit de la necessitat 
de cobertura de la zona compresa 
pels municipis del Masnou, Alella i 
Teià, després d’estudiar els serveis 

L’ABS d’Ocata tindrà nous serveis 
de salut mental infantil i d’addiccions

de salut mental i addiccions dis-
ponibles al territori del Barcelonès 
Nord i Baix Maresme.

Al seu dia, el CAP d’Ocata ja es va 
construir amb la intenció que a la 
primera planta s’hi ubiquessin els 
serveis de salut mental i atenció 
a les addiccions. Fins ara, només 
hi havia el Centre de Salut Mental 
d’Adults i, amb la incorporació 
d’aquests nous serveis, es podran 
atendre infants i joves, així com 
persones amb conducta addictiva 
i/o drogodependents.

Entre els objectius d’aquest nou 
servei hi ha la voluntat de promo-

Imatge actual de l’edifici de l’ABS d’Ocata, una instal·lació que es va inaugurar el maig de 2009. 
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Fins ara, només hi havia el Centre de Salut Mental d’Adults

ció de la salut mental positiva i el 
benestar de les persones al llarg de 
la vida, a més d’incrementar el com-
promís de la xarxa d’atenció amb la 
prevenció dels trastorns mentals i 
les addiccions. 

La presentació d’aquests nous 
serveis per part de personal del 
CatSalut es va fer el 18 de desem-
bre a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament del Masnou. 

Tant l’alcalde, Jaume Oliveras, com 
el regidor de Salut Pública, Albert 
Alfaro, així com altres representants 
dels consistoris veïns d’Alella i Teià, 
van assistir a la trobada.  

Aquestes 
accions són 
fruit de la 
necessitat 
de cobertura 
de la zona 
després 
d’estudiar 
els serveis 
disponibles al 
territori.

TERRITORI
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COMUNITAT

L’Ajuntament allarga el 
termini per sol·licitar els 
ajuts per a la quota de l’IBI

Ja es pot sol·licitar la reducció de 
la taxa de recollida domiciliària 
d’escombraries  

L’ajut equival a la totalitat o al 50% de la taxa

F ins al 28 de febrer, ja es pot sol·licitar la bonificació de la taxa de recollida 
domiciliària d’escombraries per a l’any 2018. Aquest ajut, equivalent a la 
totalitat o al 50% de la taxa, s’adreça a aquelles persones que reuneixin els 
requisits establerts a l’Ordenança fiscal reguladora.

Per sol·licitar la bonificació, cal emplenar l’imprès de sol·licitud i presentar-lo, junta-
ment amb la documentació necessària, al Registre general, ubicat a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (carrer de Roger de Flor, 23), en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 
14 h, i els dijous, de 16 a 19 h. 

Cal tenir present que, si no es presenta la sol·licitud dins d’aquest període, es perd el 
dret a la bonificació.

Es pot trobar la informació i la documentació necessària sobre aquest tràmit a la seu 
electrònica de l’Ajuntament.

Les sol·licituds es poden 
presentar fins al 19 de gener 
de 2018

Tal com es va avançar a l’anterior número 
d’aquest butlletí, amb l’objectiu d’arribar al 
màxim de famílies possible, l’Ajuntament ha 
ampliat el termini per sol·licitar els ajuts per a 
la quota de l’IBI, que serà fins al 19 de gener 
de 2018. A més, s’han organitzat dues sessions 
informatives obertes a tothom. En el moment 
de tancar aquesta edició, les sessions informa-
tives eren previstes per als dies 11 (a les 17 h, a 
la 2a planta de Can Malet) i 16 de gener (a les 
16 h, a Els Vienesos).

El dia 30 de novembre de 2017, la Junta de 
Govern Local va aprovar la convocatòria pú-
blica d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre 
béns immobles (IBI) a favor de persones amb 
escassa capacitat econòmica per a l’exercici 
2017. 

Punts de recollida a: la plaça de Ramón 
y Cajal, la plaça de Marcel·lina de Mon-
teys, el carrer de Joan Carles I (davant 
la casa del Marquès) i els jardins dels 
Països Catalans. 

Els exemplars recollits seran utilitzats 
per fer compost, que després es farà 
servir com a adob orgànic als parcs i 
jardins. 

Recollida d'arbres de Nadal 
fins al 31 de gener
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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
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Perspectiva del Masnou nevat. A la imatge, el municipi es veu enfarinat 
per una nevada de l’any 1955. En primer pla es veu Can Guarino i els 
seus jardins i, al fons, el poble, on destaca l’església de Sant Pere, la Casa 
Benèfica i l’escola Ocata.

Autora: Teresa Torres

Procedència: Donació de Josep Vendrell

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jan 5 Comp-
te enrere per a l’arribada dels Reis Mags a #elMasnou. 
Aquesta tarda, els podreu rebre al port, on començarà la 
#cavalcada

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jan 4
Consulteu el recorregut de la #cavalcada dels #ReisMags 
a #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 28 
Es presenta un #projecteliterari que té per objectiu el fo-
ment de la lectura, l’hàbit lector i la creativitat entre els 
més petits. Amb la presència de l’autor, Antoni Argent 
#elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 28
Aquest cap de setmana, es representa un conte de fades 
amb música de Piotr Txaikovski, un clàssic de les dates 
de #Nadal! #elMasnou #eecanhumet #ballet  

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 27
La #Biblioteca Joan Coromines habilita la sala polivalent 
com a aula d’ #estudi nocturna #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 25 
L’Ajuntament de #elMasnou us desitja un #bonNadal! 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 24 
Recordeu que s’ha ampliat el termini per sol·licitar 
#ajuts per a la quota de l’ #IBI fins al 19 de gener de 2018 
#elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 24
Procés selectiu #elMasnou per a la creació de tres bor-
ses: #arquitectes, #aparelladors, #tècnics d'ocupació. Es 
poden presentar les instàncies fins al 08/01. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 23 
Maribel’s Dansa i Gimnàs felicita el Nadal als masnovins i 
masnovines a l’ #eecanhumet #elMasnou #dansa 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 21 
ERC-CatSí, la candidatura més votada a les eleccions del 
#21-D a #elMasnou  

Fins al 4 de febrer, a la Casa de Cultura, es podrà veure l’ex-
posició fotogràfica #RaconsdelMasnou, un recull de les millors 
fotografies del concurs fotogràfic d’Instagram d’aquest estiu.
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PUNT DE TROBADA

El Cor Scandicus no ha parat 
des que es va crear, l’any 
2012, i s’ha consolidat 
amb prop de 35 cantaires 

d’edats diverses, als quals l’entitat 
ajuda en la seva formació finan-
çant-los una part de la formació 
vocal i de solfeig. Són diversos els 
projectes que aquesta coral mas-
novina ha posat en marxa des de 
la seva creació, com el Festival de 
Música del Masnou, el cicle de 
concerts Música + Cultura = El 
Masnou, i un llarg reguitzell d’ac-
tuacions. Els cantaires assagen els 
dimecres a la nit a l’equipament 
Els Vienesos. 

De cara a l’any que comença, els 
projectes de l’entitat no s’aturen: 
preparen un repertori basat en 
cançons de musicals que aniran 
desenvolupant i interpretant al 
llarg del 2018 i el 2019. Al mateix 
temps, avançaran en el coneixe-
ment i la interpretació d’obres 
d’autors contemporanis i, a més, 
estan estudiant col·laboracions 
amb entitats musicals de la 
comarca per interpretar repertori 
clàssic de referència, “aquesta 
vegada amb més protagonisme 
de la secció femenina del cor”, 
expliquen. 

Al llarg del 2018, hi ha diversos 
actes previstos, entre els quals 
destaquen: el IV Festival de 
Música del Masnou, amb dos 

Un 2018 amb projectes ambiciosos 
per al Cor Scandicus

Properament, el director del Cor rebrà un premi de composició coral

concerts a Ca n’Humet el mes de 
maig, el primer, reeditant la Gala 
lírica que tant d’èxit va tenir al 
Festival del 2015, i el segon, amb 
un recull de cançons de musicals 
populars arranjades per a coral 
i acompanyades d’una banda 
de músics; els concerts de Festa 
Major, en què en proposen un de 
nocturn a l’exterior amb repertori 
de musicals i un altre a l’església 
amb un repertori clàssic en col·la-
boració amb un cor de referència 
(després de la bona experiència 
de l’any passat, en què van poder 
comptar amb l’Orfeó Laudate de 
Barcelona); el concert de comme-
moració del 200 aniversari de l’es-
glésia de Sant Pere, així com els 
diversos concerts que programen 
durant les festes nadalenques.

Francesc Ruiz Guinot, director 
del Cor, guanya el Concurs de 
Composició Coral Sant Antoni 
2017

En el moment de tancar aques-
ta edició, estava previst que el 
proper 21 de gener de 2018, 
durant la celebració de la Festa 
Major del barri de Sant Antoni 
de Barcelona, el director del Cor 
Scandicus, Francesc Ruiz Guinot, 
rebés oficialment el premi com 
a guanyador del 2n Concurs de 
Composició Coral, organitzat per 
la Coral Xaragall d’aquest barri 
barceloní. El mateix dia, a la tarda, 
a l’Auditori de l’ONCE (av. de la 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
400), s’estrenarà l’obra guanya-
dora, Els núvols blancs. Segons 
Ruiz Guinot, “per a l’obra em vaig 

inspirar en un recull de poemes 
de Joan Maragall anomenats 
Pirinenques i es tracta d’una peça 
coral per a cor mixt per ser inter-
pretada a capella”.

El jurat que va atorgar el premi 
estava format per Carles Josep 
Comalada, catedràtic de Compo-
sició Coral del Conservatori Mu-
nicipal de Música de Barcelona; 
Xavier Boliart, catedràtic d’Har-
monia del Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona; Assump-
ció Codina, catedràtica de Música 
del Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona, i Murat 
Khupov, director d’orquestra. 

Concert a l’església de Sant Pere, on el Cor Scandicus va interpretar el Gloria RV 589 d'A. Vivaldi, conjuntament amb la Jove 
Orquestra de Cambra del Masnou i la coral Loiola’s Sound de Barcelona. 

www.corscandicus.org
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El Cor és dirigit per 
Francesc Ruiz Guinot, que 
ha guanyat un important 
premi de composició coral

DIRECTOR

MÉS INFORMACIÓ:
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ENTREVISTA

Aquesta masnovina de 33 anys va viure al municipi fins als 25, quan 
va marxar a l’altra punta del món per millorar el seu anglès i viure una 
experiència que capgiraria la seva vida. El que en un principi havia de ser 
temporal, va canviar quan va fundar l’agència AUssieYouTOO, dedicada 
a assessorar les persones que volen viure, treballar i estudiar a Austràlia. 
Des d’aleshores, la seva idea ha crescut: compta amb un equip de prop 
de trenta persones i l’expansió de l’agència ha arribat ja al país veí, Nova 
Zelanda. 

Instal·lada al poble costaner de Byron Bay, on va descobrir una de les 
seves passions, el surf, la Marta segueix passant tres mesos de l’any al 
Masnou. Assegura que són molts els masnovins i masnovines que viuen 
allà. Pot ser que, tot i ser als antípodes, Byron Bay i el Masnou no siguin 
tan diferents?

Marta Caparrós 
Fundadora d’AUssieYouTOO 
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“La gent se 
sorprendria de 
la quantitat 
de masnovins 
que hi ha a 
Austràlia”

Quin va ser el motiu principal 
que et va portar a Austràlia? 
Quant de temps fa que hi vius? 
Quan vaig sortir de la universitat, 
em vaig posar a treballar en una 
agència de comunicació. Després 
de tres anys, em vaig adonar que 
no podia créixer professional-
ment sense un bon nivell d’an-
glès. Va ser aleshores quan vaig 
decidir deixar-ho tot i marxar ben 
lluny. Anteriorment havia estat 
a Londres, però allà hi ha massa 
gent que parla el teu mateix 
idioma, i entre això i les ganes de 
viatjar que tenia, em vaig decidir 
per Austràlia. 

Abans de fer els trenta anys vas 
fundar una empresa. Com va 
sorgir la idea? Ens expliques en 
què consisteix? 
Un cop a Austràlia, vaig estar vi-
atjant per tot el país fins que em 
vaig quedar sense estalvis. El que 
sí que tenia clar era que em volia 
quedar a viure a Byron Bay, un 
poblet de surfistes a la costa est 
del continent. El meu baix nivell 
d’anglès no em permetia treballar 
de cara al públic; així doncs, vaig 
optar per posar-me a fer feines 
de neteja de cases i cangurs. Per 
sort, vaig trobar una família que 
em va acollir com una més. Allà, 
netejava entre tres i quatre hores 
diàries i anava a l’escola a buscar 
els nens. Vaig estar més d’un any 
integrada al màxim en aquella 
família i sense contacte amb gent 
del meu país, i això em va supo-
sar una immersió lingüística total. 
Després de tants mesos netejant, 
sentia la necessitat de fer alguna 
cosa més, de manera que vaig 
obrir una pàgina de Facebook 
amb el nom Españoles en Byron 
Bay. Mitjançant aquest portal, 
molta gent em va començar a 
contactar per interessar-se per la 
meva història. Una de les prime-
res gestions que em van encarre-

gar va ser buscar informació de 
les escoles d’anglès, i així em va 
sorgir la idea de muntar l’agència 
AUssieYouTOO, centrada a faci-
litar la burocràcia als estudiants 
interessats a anar a Austràlia. 

Com ha estat el procés d’em-
prendre tan lluny de casa? Com 
ha canviat la teva vida des de 
llavors? A l’hora de muntar un 
negoci, creus que hi ha més 
facilitats a Austràlia? 
D’una banda, Austràlia posa les 
coses molt més fàcils que Espa-
nya als emprenedors. La dificultat 
va venir donada pel fet que jo 
encara no era resident. Vaig tenir 
la sort de convèncer el pare de 
la família que m’acollia per tal 
que m’ajudés en tot el procés de 
creació de l’empresa. Gràcies a 
ell vaig aconseguir advocats i un 
soci australià (ell mateix), impres-
cindible per constituir qualsevol 
societat. Ja fa tres anys que soc 
resident i accionista única d’AUs-
sieYouTOO. 

Què penses del fet que aquí es 
tingui el nivell més baix de co-
neixement d’anglès d’Europa? 
Crec que anem molt endarrerits 
en aquest aspecte i que això 
suposa un llast important en el 
desenvolupament i les relaci-
ons amb gran part de la resta 
del món. És molt curiós que, en 
moltes de les sol·licituds que 
rebem, se’ns especifica que 
l’estudiant té un nivell 
mitjà d’anglès. En 
canvi, tan bon punt 
aterren a Austràlia, 
s’adonen que 
amb prou feines 
poden comuni-
car-se. 

Quins avantat-
ges té Austrà-
lia respecte 

d’altres països per aprendre 
aquest idioma? 
El principal avantatge respecte 
dels Estats Units i Canadà rau 
en el fet que, a Austràlia, el visat 
d’estudiant et permet treballar 
en una jornada de vint hores set-
manals. És clar que Irlanda i Gran 
Bretanya es troben més a l’abast, 
però, al mateix temps, això fa 
que hi hagi molts més espanyols, 
cosa que dificulta la immersió lin-
güística. A més, Austràlia ofereix 
un entorn i una qualitat de vida 
únics en el món. 

No tots els seus clients són 
necessàriament gent jove. Què 
diria a una persona de més 
de 35 anys que es planteja 
emprendre l’aventura d’anar a 
l’altra punta del món? 
Que no se’n penedirà. En aquest 
sentit, s’ha de tenir present que 
la primera feina que un trobarà a 
Austràlia serà segurament el que 
coneixem com a feina no quali-
ficada, la mateixa que vaig fer jo 
en arribar. Del que no hi ha dubte 
és que Austràlia t’ofereix moltes 
possibilitats a tots els nivells, mol-
tes més de les que tenim aquí. 

Hi ha masnovins o masnovines 
entre les persones que has 
ajudat a anar cap allà? 
La gent se sorprendria de la 

quantitat de masno-
vins que hi ha 

a Austràlia. 

Sense anar més lluny, la respon-
sable de l’equip d’AUssieYouTOO, 
Leticia Martínez, viu a cavall entre 
Austràlia i el Masnou. De fet, 
l’últim estiu vam organitzar una 
trobada per a masnovins en un 
dels xiringuitos del poble, i va ser 
tot un èxit. 

Veus relació entre la vida al 
Masnou i el lloc on vius d’Aus-
tràlia? Què enyores del poble? 
La veritat és que la vida que 
tinc a Austràlia és incomparable 
amb la que porto quan torno al 
Masnou. Els horaris, per exemple, 
no tenen res a veure: mentre 
allà tot funciona en relació amb 
la llum del sol, aquí tot va més 
tard. La gastronomia, l’esport i els 
costums en general són comple-
tament diferents. Com és lògic, el 
que trobo més a faltar és la meva 
família i els amics. 

Com veus el futur? Penses tor-
nar cap aquí algun dia? 
Normalment em passo uns tres 
mesos al Masnou per qüestions 
de feina. La veritat és que viatjo 
moltíssim, a causa de l’expansió 
de l’empresa. Hem detectat que 
hi ha una demanda d’interès per 
Nova Zelanda i per això hem 
obert la nostra filial KIwiYouTOO. 
Al mateix temps, acabem d’es-
tablir la nostra primera oficina 
a Colòmbia per tal d’arribar al 
públic llatinoamericà.
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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 

Eduard Garcia
Portaveu del Grup 
Municipal  
Demòcrata  
(PDeCAT-Unió)

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 
Municipal de  
Ciutadans

ANY DE CANVIS?

Comencem l’any 2018 amb grans èxits 
polítics de Ciutadans. Per primera ve-
gada en unes eleccions autonòmiques, 
un partit constitucionalista s’ha im-
posat en vots i escons, i així, de forma 
clara, l’esperança que tot el malson del 
procés tingui data de caducitat cada 

vegada és més real. I és més real per-
què, no només ha guanyat les elecci-
ons Ciutadans, sinó que les forces inde-
pendentistes van perdent suports, de 
forma lenta, sí, però els perden. Al Mas-
nou, el bloc independentista va obtenir 
un 57,44% dels vots, respecte al 58,28% 
obtingut en les anteriors eleccions. I en 
nombre de votants, en el referèndum 
de l’1 d’octubre van votar que sí un to-
tal de 8.891 persones al Masnou, men-
tre que el 21 de desembre passat van 
ser 8.612 les que van escollir candida-
tures independentistes, és a dir, gaire-
bé 300 persones menys, i això que algú 
deia que l’1 d’octubre hi havia molta 

Actuar pensant en els interessos de la 
ciutadania
En coherència amb el que hem anat fent 
des del Govern municipal i amb el nostre 
compromís amb el Masnou i amb el país, 
volem que les propostes i els posiciona-
ments del Govern d’ERC-AM-MES es basin 
sempre en el rigor i el treball en favor dels 
masnovins i masnovines. 

Degut al bloqueig del Pressupost muni-
cipal 2018, vam haver de plantejar una 
qüestió de confiança per tal de desblo-
quejar-ne l’aprovació i possibilitar l’acció 
de govern que ens permetés dur a terme 
els projectes i les propostes del Pla d’ac-
tuació municipal (PAM). Lamentablement 
no vam comptar amb el suport del Grup 
Municipal del PDeCAT-Unió, que havia im-
pulsat el PAM des del mateix Govern.
Ara hem viscut un procés similar amb les 
ordenances fiscals que al seu dia va pro-
posar l’anterior regidor d’Hisenda, del 
PDeCAT, formació que de nou ha canviat 
el vot, fent afirmacions oposades respecte 
a les que havia defensat anteriorment des 

del Govern. Fruit de la no aprovació de la 
modificació de les ordenances, des del 
Govern municipal hem propiciat la cele-
bració d’un nou Ple municipal per evitar 
la pujada de l’IBI que implicava la revisió 
cadastral a l’alça impulsada per l’anterior 
regidor d’Hisenda, i vam proposar una 
rebaixa del tipus d’aquest impost. Final-
ment, una esmena de Ciutadans, apro-
vada pels grups municipals de C’s, PSC i 
PDeCAT-Unió, ha provocat una baixada 
molt més desproporcionada del tipus que 
pot tenir efectes negatius sobre les finan-
ces municipals. 
No es pot governar des de la demagògia 
que implica defensar rebaixar els impos-

tos i alhora pretendre tenir més capaci-
tat de despesa i oferir millors serveis. Cal 
governar des de la responsabilitat, pen-
sant en el conjunt dels ciutadans, en uns 
serveis públics de qualitat i en polítiques 
socials redistributives. Esperem que això 
hagi estat un fet aïllat i que s’actuï amb 
coherència i pensant en els veïns i veïnes 
del Masnou. Des del Govern municipal, 
i des del nostre Grup Municipal, volem 
continuar col·laborant, especialment amb 
el PDeCAT, però també amb la resta de 
grups municipals que vulguin contribuir a 
millorar la qualitat de vida dels masnovins 
i masnovines, que és l’objectiu que mou 
sempre les nostres actuacions. 

Baixada de l’IBI per a aquest any
L’inici de l’any nou arriba amb bones no-
tícies per als habitants del Masnou. En 
el Ple del dia 8 de gener, vam aprovar 
una rebaixa per a l’IBI per a enguany de 
408.000 euros, fet que suposa una rebaixa 
de 45 euros de mitjana per a les famílies 
del Masnou. Val a dir, però, que l’Equip 
de Govern, format pel grup d’ERC-Acord 
pel Masnou, així com la CUP i ICV-EUiA, hi 
van votar en contra. Ara cal esperar que el 
Govern accepti el resultat que es va donar 

en les votacions del Ple i no posi traves a 
la seva aplicació, cosa que suposaria, de 
retruc, un perjudici per a tots els contri-
buents.
És simptomàtica la deriva que està pre-
nent el Govern d’ERC, encapçalat per 
l’alcalde Oliveras, des de la nostra sortida. 
Aquell autoritarisme que vam denunciar i 
que va provocar, juntament amb la manca 
de confiança, la nostra sortida del Govern, 
es fa ara evident públicament. 
L’alcalde, que va voler aprovar uns pres-
supostos “per decret”, vinculant-los a una 
moció de confiança (cosa inaudita en un 
govern que aleshores comptava amb la 
majoria al Ple), i que va bloquejar amb 
el seu vot de qualitat per manca d’un re-
gidor al Ple, veu ara com, fruit de la seva 
mala gestió i planificació, un pressupost 

que tenia pactat amb nosaltres i que 
s’hauria aprovat sense problemes si s’ha-
gués esperat al mes de desembre, ara té 
un futur incert, en no quedar garantits els 
ingressos previstos.
La rebaixa de l’IBI aprovada no posa en 
risc la situació econòmica de l’Ajuntament 
ni la prestació dels serveis que fins ara 
s’han dut a terme. Si de cas, s’haurà d’op-
tar per estalviar menys (reduint el superà-
vit) o per reorientar i modificar alguna in-
versió (recordem que les obres ja iniciades 
no queden compromeses). 
Val a dir que aquesta rebaixa va en la línia 
del que el regidor d’Hisenda d’aleshores, 
Jordi Matas, va proposar a l’alcalde per 
al mes de setembre passat, i que preveia 
unes inversions del voltant dels 2 mili-
ons d’euros. La inclusió de la conversió 

en zona de vianants de la segona fase de 
Roger de Flor, intervenció no prevista al 
Pla de mandat aprovat i que ens genera 
molts dubtes per l’impacte que pot tenir 
en la mobilitat del municipi, va obligar a 
incrementar les inversions en 400.000 eu-
ros i va impedir que aquesta rebaixa que 
ara s’aprova s’inclogués en l’aprovació de 
les Ordenances fiscals el mes d’octubre 
passat. Ara, hem pogut redreçar aquesta 
situació. Per acabar, vull desitjar a la nos-
tra companya Noemí Condeminas, que va 
deixar el càrrec de regidora el mes de de-
sembre passat, molta sort en la seva nova 
etapa professional, després de sis anys 
d’intensa feina al capdavant de diverses 
regidories, com Gent Gran o Serveis Soci-
als, en les quals ha deixat una gran feina i 
una profunda empremta personal. 

gent que no havia pogut votar...
Alhora, en política municipal també 
s’estan produint avenços. Al Ple extra-
ordinari del 8 de gener passat, en el 
qual se sotmetia a aprovació el tipus 
impositiu de l’IBI, va prosperar una es-
mena nostra que suposa una rebaixa 
lineal de gairebé el 5% per a tots els 
rebuts! Era una demanda històrica de 
Ciutadans que per fi veurà la llum, si és 
que el Govern no n’impedeix la posada 
en funcionament (no cal que us expli-
qui que el Govern municipal hi va vo-
tar en contra i va manifestar tota mena 
de falsedats per intentar impedir-ne 
l’aplicació, ara bé, entenc que es tracta 

d’una rebequeria davant d’una derrota 
dolorosa, que finalment sabrà encaixar 
i aplicar). Recordem que l’IBI, en els pit-
jors anys de la crisi, va augmentar un 
10% per decret llei (per alleujar les ar-
ques municipals), augment que mai no 
ha estat compensat. Doncs bé, des de 
Ciutadans crèiem que ja havia arribat el 
moment de tornar els diners prestats a 
l’Ajuntament pels ciutadans via impos-
tos i començar a aplicar una rebaixa 
fiscal important, fet que, gràcies a la 
nostra esmena i al vot favorable de la 
majoria dels regidors del consistori, en 
breu veurà la llum!
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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

La ruptura del Govern, una oportu-
nitat per al Masnou
A mitjans de novembre, ERC i PDeCAT 
van trencar el seu pacte de govern a 
l’Ajuntament. Les raons d’aquest trenca-
ment no les coneixerem mai, perquè ca-
dascun dels protagonistes n’explicarà la 
seva versió. Però el que és una realitat és 
que el pacte, que responia a interessos 
personals i que nosaltres vam denunci-

ar dient que Oliveras havia comprat la 
cadira d’alcalde pagant el PDeCAT amb 
dedicacions exclusives, no ha funcionat i 
que, des del seu inici, el Govern ha estat 
un regne de taifes, sense una proposta 
política global que vetllés pels interes-
sos de la nostra ciutadania.
Ara, el futur proper és incert. El PDeCAt 
està emprenyat i vol posar contra les 
cordes en Jaume Oliveras, a qui acusen 
dels seus mals. Això el portarà, com ja ha 
fet en els darrers plens, a votar en contra 
de propostes que abans compartia i li-
derava, i, també, a votar a favor d’altres 
que pocs mesos abans havia rebutjat 
(un exemple clar és el que va passar al 
Ple del 8 de gener, en què va votar a fa-

vor de la proposta de C’s de rebaixar el 
tipus de l’IBI, que havia criticat i rebut-
jat el mes d’octubre i quan la Regidoria 
d’Hisenda estava sota la seva responsa-
bilitat).
No es pot descartar que, les properes 
setmanes, PDeCAT, C's, PSC i PP intentin 
presentar una moció de censura contra 
Oliveras, que només disposa de 6 dels 
21 regidors i regidores del consistori.
També hi ha la possibilitat que Oliveras, 
com ja ha dit, decideixi no ampliar el seu 
Govern cercant altres socis i seguir go-
vernant en minoria.
Passi el que passi, ICV-EUiA, com que no 
estem emprenyats i com hem fet sem-
pre, seguirem treballant en defensa dels 

interessos dels nostres veïns i veïnes.
I, aprofitant l’oportunitat que ens dona 
un govern en minoria, ICV-EUiA no po-
sarem Oliveras contra les cordes, sinó 
que proposarem i donarem prioritat als 
acords que serveixin per millorar el Mas-
nou: els seus serveis públics, la situació 
de les famílies més desafavorides, la 
creació d'habitatge públic protegit de 
lloguer, les polítiques d'igualtat i a favor 
del jovent, la neteja, el civisme...
Sabem que no serà fàcil, però esperem 
que la poca esquerra que queda a ERC 
del Masnou ens faciliti tirar endavant els 
nostres propòsits i que, a la fi del man-
dat, vosaltres i nosaltres ens puguem fe-
licitar per la ruptura entre PDeCAT i ERC. 

Eleccions autonòmiques del desembre 
de 2017

Desastre electoral del PP a Catalunya
Les passades autonòmiques van suposar 
un gerro d’aigua freda per al Partit Po-
pular de Catalunya. Una decepció en el 
recompte, amb una fugida important de 
vots principalment cap a Ciutadans, que 

va capitalitzar el considerat vot útil dels 
partits constitucionalistes. En qualsevol 
cas, són uns resultats paupèrrims i lluny 
d’altres en què els votants del Partit Po-
pular mantenen unes estructures fortes, 
al voltant de propostes i persones amb 
capacitat de cohesionar el projecte (Galí-
cia —a més lliure de nacionalisme— n’és 
un exemple).
Així, —i en clau interna— per la nostra 
part toca alguna cosa més que una refle-
xió i ens hi posarem les pròximes setma-
nes. Els nostres principis encara hi són. No 
els hem canviat ni els canviarem. Tota la 
resta, es posarà sobre la taula.
Vots i persones, en diverses claus. El 48% 

del vot va ser per a ERC-JxCAT-CUP. El 52% 
del vot per a C’s-PSC-PODEM-PP-altres.
Primer missatge: La independència i 
menys la unilateral la rebutgen la majo-
ria de catalans.
Segon missatge: ERC-JxCAT-CUP han 
mentit tots aquests anys. Ells no són Cata-
lunya, però n’han fet el seu cortijo econò-
mic, mediàtic i han intentat el social.
Tercer missatge: El sistema de reparti-
ment d’escons premia les zones inde-
pendentistes, donant-los un poder que 
no els hauria de correspondre (i al fil de la 
qüestió, vaig al punt següent: Tabàrnia).
Tabàrnia, naixement d’un nou projecte 
territorial, polític, social i autonòmic?

El vot allunyat del nacionalisme es con-
centra —en bona part— a la franja costa-
nera de Barcelona i Tarragona, i abraça la 
important àrea metropolitana de Barce-
lona. Motor i vaixell insígnia de la indústria 
catalana, aglutina una població mestissa, 
diversa, oberta i que vol mantenir la re-
lació històrica amb el seu país, Espanya, 
fora dels segregacionismes excloents del 
nacionalisme.
Curiosament, és la regió que més riquesa 
aglutina i que, no obstant això, no rep 
proporcionalment al que el seu esforç ge-
nera, distribuït cap a zones de Catalunya 
dominades per l’independentisme. Tabàr-
nia és la solució? Seguirem el tema.

L’alcalde no té la confiança del Ple

El 16 de novembre passat, es va confir-
mar que el Govern d’ERC està sol: només 
6 dels 21 electes van donar suport a la 
moció de confiança presentada per l’al-
calde i la va perdre, cosa que demostra 
que Jaume Oliveras no té la confiança 
de la majoria. I no la té per motius so-

brats, tant de gestió municipal com d’ac-
tuació política.
En els principals problemes de gestió 
municipal destaquem tant la manca de 
neteja a la vila, tot i comptar amb una 
empresa nova, presumptes irregularitats 
en la gestió dels recursos humans, pèr-
dua progressiva de personal qualificat, 
empitjorament del manteniment de la 
via pública i la paràlisi en inversions im-
portants com el poliesportiu.
Pel que fa als principals problemes d’ac-
tuació política trobem la generació de 
conflictes gratuïts amb entitats del mu-
nicipi, especialment en determinats bar-
ris, manca de respecte als treballadors, 
comportament insolent al Ple, desisti-

ment de funcions com a president del 
Ple, dilacions innecessàries davant de-
núncies d’assetjament laboral, inacció 
davant les mentides flagrants d’alguns 
dels seus regidors i la incapacitat de di-
àleg, entre d’altres.
De les actituds superbes de l’alcalde que 
pateixen —patim— els ciutadans i també 
els treballadors, el darrer episodi és que 
l’aturada empresarial que l’alcalde del 
Masnou va decretar de forma unilateral 
i sense el consens amb el personal, per 
fer seguidisme independentista de l’atu-
rada del país del 3 d’octubre, força tots els 
treballadors de l’Ajuntament a recuperar 
les hores per retornar-ne el cost a l’Ajun-
tament, tot i que la majoria es van veure 
obligats a no poder assistir a la feina en 

tenir els centres tancats per ordre de l’al-
calde. Els Socialistes del Masnou conside-
rem que aquesta aturada empresarial 
ha de ser sufragada de la butxaca del 
promotor, i no pas dels treballadors.
Per aclarir algunes de les moltes ombres 
d’aquest Govern, els socialistes hem 
proposat, d’acord amb el que estipula el 
ROM, la creació d’una Comissió Informa-
tiva Municipal sobre contractació, selec-
ció de personal i processos de funciona-
rització a l’efecte d’emetre un dictamen 
per sotmetre’l al Ple, que esperem que 
sigui aprovada per unanimitat al Ple del 
gener.
Per acabar, vull desitjar-vos que el 2018 
sigui, de llarg, millor que l’any que hem 
deixat enrere.
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AGENDA. Del 17 de gener al 17 de febrer de 2018

GENER
Dimecres 17 
8 h
Caragolada a Anglesola

Esmorzar a Igualada inclòs (pa 
amb tomàquet i embotits, vi 
i aigua). Visita a Verdú, més 
coneguda per la seva terrissa, 
l'única de color negre, i degus-
tació de dolç a la pastisseria 
Puigfel. Dinar al restaurant. 
Sobretaula i ball.
Informació i reserves: Casal de 
Gent Gran Can Malet (ptge. 
de Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 
47 26).
Ho organitza: Casal de Gent 
Gran Can Malet

Divendres 19 
21 h
Lloc: Casino del Masnou
Concert de Narcís Perich

Sopars musicals al bar del 
Casino.
Ho organitza: Casino del 
Masnou

Dissabte 20
12 h
Lloc: Espai Casinet
Exposició: “Jordi Alumà i els 
seus 94 anys: darrera obra”

Horaris de visita: Divendres, de 
17 a 20 h. Dissabtes, d’11 a 14 
h i de 17 a 20 h. Diumenges, 
d’11 a 14 h.
Durada: Fins a l’11 de febrer
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dilluns 22 
20 h
Lloc: El Casinet
Comissió de Festes 
Carnestoltes

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 23 
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifi-
ci Centre) 
Conferència: “Eleanor 
Roosevelt, la millor 
Roosevelt”

Conferència a càrrec d’Andreu 
Mayayo Artal, seguida d’un 
col·loqui obert a la participació 
del públic. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 24 
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coro-
mines

El noi sense color i els seus 
anys de pelegrinatge, de 
Haruki Murakami

Tertúlia literària conduïda per 
Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Divendres 26 
21 h
Lloc: Casino del Masnou
Concert Jazz Os Vale  
& Old Cats

Ho organitza: Casino del Masnou

Dissabte 27 
11 h
Lloc: Casa de Cultura
Ruta guiada: “El Masnou 
sota les bombes”

Itinerari cultural pels escenaris 
dels bombardejos i la Guerra 
Civil al Masnou.
Inscripcions: Oficina de Turis-
me, turisme@elmasnou.cat, 
tel. 93 557 18 34.
També podeu fer la inscripció 
en línia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coro-
mines
L’Hora del Conte amb 
Noemí Caballer: Contes que 
mosseguen

Adreçat a famílies amb infants 
a partir de quatre anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Food trucks & Soul. Monique 
Makon & The Soul Titoo’s

Proposta jove de sis músics 
que reversionen clàssics de la 
música negra i el soul més
actual. El soul, el funk, el 
rhythm & blues i la passió per 
la música són les matèries 
primeres d’aquesta jove 
banda. En aquesta ocasió, hi 
haurà la food truck Delicious 
Délice Alella, perquè pugueu 
acompanyar el concert amb 
una beguda. Punts de venda 
d’entrades: Anticipada: www.
quedat.cat. Taquilla (una hora 
abans de l’espectacle).
Preu: 5 €
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 28 
11 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere
Itinerari: “El Masnou,  
terra de mar”

Itinerari pels equipaments cul-

turals més emblemàtics de la 
vila del Masnou. Per a més in-
formació sobre els edificis que 
visitareu, descarregueu-vos 
l’app gratuïta El Masnou terra 
de mar. Inscripcions: Oficina 
de Turisme, turisme@elmas-
nou.cat, tel. 93 557 18 34.
També podeu fer la inscripció 
en línia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

12.30 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa 
del Marquès 
Tasta el Masnou

Degustació de productes 
masnovins maridats amb vi 
de la DO Alella a la Casa del 
Marquès.
Un sommelier conduirà tota 
l’activitat. Es degustarà salmó 
fumat d’Ocata Fums, junta-
ment amb vins de la DO Alella.
Inscripcions i pagament: Plata-
forma Queda’t! 
www.quedat.cat
Preu: 7 €
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dilluns 29
Lloc: Institut Maremar
Tallers de sensibilització 
sobre els refugiats

Dia Escolar de la No-violència i 
la Pau 2018
Activitat adreçada a alumnes 
de secundària del munici-
pi amb l’objectiu d’oferir 
coneixements bàsics sobre la 
problemàtica de la població 
refugiada i desplaçada i sobre 
la resposta humanitària que 
se’ls ofereix sobre el terreny.
Ho organitza: Institut Maremar, 
amb el suport de l’Ajuntament 
del Masnou

Dimarts 30
9.30 h
Lloc: Biblioteca Pública Joan 
Coromines
Exposició: “Un univers  
de pau”

Dia Escolar de la No-violència i 
la Pau 2018
Recull dels treballs realitzats 
per alumnes de primària de les 
escoles del Masnou amb motiu 
del Dia Escolar de la No-violèn-
cia i la Pau.
Ho organitza: Centres escolars 
del Masnou, amb el suport de 
l’Ajuntament del Masnou

FEBRER
Divendres 2
21 h

Lloc: Casino del Masnou
Concert de Marina Tomàs

Sopars musicals al bar  
del Casino 
Ho organitza: Casino el 
Masnou

Dimarts 6 
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas 
 Edifici Centre)
Conferència: “Cuba, el llarg 
camí cap a la democràcia”

A càrrec de Vicenç Lozano, 
seguida d›un col·loqui obert a 
la participació del públic. Acte 
per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Divendres 9 
20 h
Lloc: Casa de Cultura
Exposició: “Color Building”

Inauguració de l’exposició de 
Juan Miguel Muñoz
Horari de visita: De dimarts 
a divendres, de 16 a 20 h. 
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 
a 20 h. Diumenges i festius, de 
10 a 14 h.
Durada: Fins al 4 de març
Per a més informació: 
cultura@elmasnou.cat. 
Tel. 93 557 18 51

21 h
Lloc: Casino del Masnou
Màrius Alfambra en concert

Sopars musicals al bar  
del Casino
Ho organitza: Casino del 
Masnou

Dissabte 10 
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coro-
mines
L’Hora del Conte en anglès: 
Cowboys and indians

A partir de quatre anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Kids&Us

21 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet 
Teatre: L’amor venia  
amb taxi

Preu: 8 €
Punts de venda d’entrades: 
Anticipada: www.quedat.cat 
Taquilla: una hora abans de 
l’espectacle. 
Ho organitza: Rauxa

Diumenge 11 
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.
Inscripcions: Oficina de Turis-
me, turisme@elmasnou.cat, 
tel. 93 557 18 34.
També podeu fer la inscripció 
en línia a www.elmasnou.cat.
Per a visites concertades de 
grups, consulteu les condici-
ons de reserva i preus amb el 
Museu de Nàutica del Masnou 
(museu.nautica@elmasnou.
cat o 93 557 18 30).
Ho organitza: Museu de Nàuti-
ca del Masnou

19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet 
Teatre: L’amor venia  
amb taxi

Punts de venda d’entrades: 
Anticipada: www.quedat.cat 
Taquilla: una hora abans de 
l’espectacle. 
Preu: 8 €
Ho organitza: Rauxa

Dimarts 13 
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
Conferència: “Jules Verne i 
la novel·la de la ciència”

A càrrec de Miquel Barceló 
García, seguida d'un col·loqui 
obert a la participació del pú-
blic assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Divendres 16 
Lloc: Casino del Masnou
Núria Domènech en concert

Sopars musicals al bar  
del Casino 
Ho organitza: Casino del 
Masnou

Dissabte 17 
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 / Adap-
tació: 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
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AGENDA. Del 17 de gener al 17 de febrer de 2018

Altres Informacions

PORTES OBERTES DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, 
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER AL CURS 2018-2019

ACTIVITATS PER A 
JOVES I ADOLESCENTS 
A CA N’HUMET 
Per a més informació i inscrip-
cions sobre les activitats que 
trobareu en aquesta agenda i 
que es realitzen per a joves a 
Ca n’Humet, podeu trucar al 
93 540 32 07, consultar l’app 
del PIJ Masnou, enviar un 
correu electrònic a canhumet@
elmasnou.cat o fer la consulta 
presencialment a Ca n’Humet. 
Les inscripcions en línia es 
poden fer a www.elmasnou.cat/
joventut. 

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.

AULA D’ESTUDI 
NOCTURNA A LA 
BIBLIOTECA

La Biblioteca Joan Coromines ha-
bilita la sala polivalent per oferir-
la com a aula d’estudi nocturna 
fins al 28 de gener. L’horari serà: 
de dilluns a dijous, de 20.30 a 1 h; 
dissabtes, diumenges i festius, de 
18 a 1 h de la matinada.

Hi tindran accés els estudiants 
de més de 16 anys. El servei de 
wifi serà accessible amb el carnet 
de la Biblioteca. Els serveis de 
préstec, consulta de documents i 

reserva d’ordinadors no funciona-
ran en aquest horari.

CALENDARI DE LA 
DEIXALLERIA MÒBIL 
Gener
Del 16 al 21: Torrent Can Gaio
Dies 30 i 31: Pau Casals
Febrer 
De l’1 al 4: aparcament Amadeu I
Del 13 al 18: Torrent Can Gaio 

TERTÚLIA LITERÀRIA AL 
VOLTANT DEL LLIBRE 
LAS MUJERES QUE 
CORREN CON LOS LOBOS 
El grup de lectura Dones del Mas-
nou 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 i Veïnes del 
Masnou Alt organitzen sessions 
de taitxí (txikung), sevillanes, 
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 inscripci-
ons, podeu trucar al 600 800 
148. Per a més informació i 
inscripcions podeu trucar al 
600 800 148. 

EL CASAL DE GENT 
GRAN CAN MALET 
ORGANITZA UNA 
SORTIDA DE SIS DIES 
A ÀUSTRIA 
Sortida el dia 3 de maig 
als Alps i la regió dels llacs. 
Paisatges d’Àustria (Tirol del 
sud, Berchtesgaden, Carintia, 
Eslovènia). Informació i 
reserves: Casal de Gent Gran 
Can Malet (ptge. de Marià 
Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).

Fins al 28 de febrer de 2018, presentació de sol·licituds 
per a la bonificació de la taxa d’escombraries.

SERVEI FARMACÈUTIC DE  
GUÀRDIES DEL MASNOU

CARNAVAL 2018
Del 8 al 14 de febrer
Per a més informació 
de les activitats, 
consulteu l’agenda 
del web 
municipal

ESCOLA LLUÍS MILLET Dissabte 3 de març De 10 a 13 h (visites guiades cada 
mitja hora)

Dimecres 7 de març De 15 a 16.30 h
ESCOLA ROSA SENSAT Dimarts 20 de febrer De 16.45 a 19 h
ESCOLA MARINADA Dimecres 21 de febrer De 17 a 20 h
ESCOLA OCATA Dijous 8 de febrer De 15.30 a 17 h

Dissabte 24 de febrer De 10 a 13 h
ESCOLA FERRER I GUÀRDIA Divendres 2 de març De 17 a 19 h
ESCOLA BERGANTÍ Dissabte 3 de febrer D'11 a 13 h
ESCOLÀPIES EL MASNOU Dissabte 24 de febrer De 10 a 13 h
COL·LEGI 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
INSTITUT MEDITERRÀNIA Dissabte 3 de febrer De 10 a 13 h
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