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EL 26 DE MAIG, UNA CITA CLAU PER AL MUNICIPI
El proper 26 de maig es decidirà la composició de l’Ajuntament del Masnou per
als propers quatre anys. La ciutadania del municipi, a través de les urnes, escollirà
els 21 regidors i regidores que formaran el Ple de la corporació local fins al maig
de 2023. Enguany coincideixen, a més, amb les eleccions europees.
Aquest número del butlletí municipal El Masnou Viu es dedica de manera monogràfica a informar sobre el procés que cal seguir per exercir el dret a vot, així com
també sobre les candidatures que opten a l’alcaldia.
Amb la finalitat de facilitar la màxima informació i suport, s’hi podran trobar els
col·legis electorals, els principals conceptes que cal tenir en compte a l’hora de
votar, així com un repàs històric de la democràcia local, que ara compleix quaranta anys.
Aquestes eleccions locals són les que presenten més opcions polítiques de tota la
història democràtica municipal del Masnou. En aquestes planes també hi apareixen les persones que encapçalen les llistes dels vuit partits polítics que es presenten a les eleccions municipals per mostrar-vos-en un retrat més proper i personal
i, sobretot, diferent del de la campanya política. La informació ha estat aportada
per cadascuna de les candidatures.
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ESPECIAL 26-M

El 26 de maig, 17.722 masnovins i
masnovines són cridats a les urnes

Els comicis decidiran l'alcaldia del Masnou per als propers quatre anys

E

l diumenge 26 de maig
se celebraran les onzenes
eleccions municipals
després de la dictadura
franquista, en què podran
participar 17.722 electors i
electores del Masnou i, dels seus
vots, dependran els 21 regidors
i regidores que conformaran el

consistori i, també, la persona
que encapçalarà els propers
quatre anys l’Ajuntament del
Masnou.
Des de les 9 fins a les 20 h, les
persones censades al municipi
podran exercir el seu dret a vot
en un dels 14 col·legis electorals

HORARI

L’horari de votació és continu
de les 9 a les 20 h. Al Masnou
hi haurà 24 meses ubicades
en 14 col·legis electorals

Persones exercint el seu dret a vot a les eleccions municipals del 2015. SÒNIA HERNÁNDEZ
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establerts per als comicis,
els quals acolliran 26 meses
electorals.
Dispositiu municipal amb
motiu dels comicis
Les eleccions desplegaran prop
d’una quarantena de treballadors

ESPECIAL 26-M

PARTICIPACIÓ

Les eleccions
municipals
anteriors van
acostar-se al 60%
de participació de
l’electorat

membres de les meses quant a suport i
assessorament.
Ordenances de l’Ajuntament també
atendran a l’edifici de Prat de la Riba,
així com una persona que donarà
assistència per resoldre els dubtes
que puguin sorgir entre la ciutadania
en el moment d’exercir el seu vot o
per si algú necessita tramitar una
reclamació en l’últim moment. També
hi haurà una persona que assistirà en la
infraestructura informàtica que s’haurà
organitzat per a aquell dia.
El dispositiu també preveu les tasques
de la brigada de Manteniment, que
s’encarrega de netejar i deixar en
condicions els locals destinats a
col·legis electorals, a més d’assegurar
la disponibilitat de tot el material
necessari.

RESOLDRE DUBTES

Una persona
atendrà a
l’Ajuntament els
dubtes d’últim
moment

Finalment, per garantir la seguretat
de la jornada, una dotzena d’agents
de la Policia Local treballaran durant
el diumenge electoral i comptaran
amb el suport d’efectius dels Mossos
d’Esquadra.
Des de la pàgina web municipal
(www.elmasnou.cat) i les xarxes socials
del consistori, una persona farà un
seguiment de la jornada electoral amb
la publicació de fotografies i dades de
participació.

La ciutadania ha de votar a la mesa que li correspongui d’acord amb el cens electoral.
SÒNIA HERNÁNDEZ

i treballadores municipals. Per tal
que la jornada es desenvolupi amb
total normalitat i sense incidents, un
ampli dispositiu de mitjans humans
s’encarrega de les diferents tasques
que es duen a terme durant tot el
procés electoral i, especialment, la
jornada del 26 de maig. El secretari
general de l’Ajuntament exerceix
com a representant de la Junta
Electoral de Zona (JEZ) al Masnou
i, per tant, la màxima autoritat
administrativa en aquest procés.
Una altra persona actua d’enllaç
entre l’Ajuntament, la JEZ i la

Delegació del Govern per tal de
coordinar les actuacions formatives
del personal que treballarà el dia de
les votacions, la recepció i lliurament
de material necessari per a la
votació, i la composició correcta de
les meses electorals, entre d’altres
temes. Un total de 14 treballadors
i treballadores municipals, com a
representants de l’Administració,
actuaran com a transmissors de
les dades als diferents avanços
que es facin al llarg de tot el dia
26 en cadascuna de les meses
electorals. També hi assistiran els

Cartell indicador d’una mesa electoral. MIREIA CUXART
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Conceptes bàsics per exercir el dret a vot
> On es vota?
Els electors reben de l’Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb
les dades actualitzades de la seva inscripció al cens electoral en què s’indica la secció i la mesa en què han de votar. L’Oficina del Cens Electoral
comunica també als electors afectats les modificacions de seccions,
locals o meses que s’hagin pogut produir.
> Horari de votació
La votació comença a les 9 hores del 26 de maig, tot i que els locals són
oberts amb anterioritat perquè es vagin realitzant els tràmits necessaris
per constituir oficialment la mesa i perquè pugui començar la jornada.
La votació finalitza a les 20 hores del mateix dia, moment en què la presidència de la mesa anuncia el final de la votació. Si resten electors dins
el local, se’ls permetrà votar.
> Com es desenvolupa la votació?
Només es pot votar a la mesa electoral que correspongui a cada elector
o electora, excepte els interventors, que exerceixen el seu dret a sufragi
a la mesa en què estan acreditats si pertanyen a la mateixa circumscripció en què estan inscrits. Els electors s’han d’acostar a la mesa d’un en un
i han de dir el seu nom i cognoms al president o presidenta. Els vocals i
interventors comproven a les llistes del cens el dret a votar i la identitat
de la persona. L’elector o electora dona el sobre de votació tancat al
president o presidenta, que, sense ocultar-lo en cap moment de la vista
del públic, diu en veu alta el nom de qui vota i hi afegeix: “vota”. Després
d’això, li torna el sobre perquè el dipositi a l’urna.
Els vocals i els interventors que així ho desitgin anoten en una llista numerada el nom i els cognoms dels votants segons l’ordre en què emetin
el seu vot, i hi fan constar el número amb què figuren a la llista del cens
electoral de la mesa.
> Identificació de l’electorat
La identificació de l’electorat davant la mesa s’ha de fer amb algun
d’aquests documents:
• Document nacional d’identitat (DNI).
• Passaport (amb fotografia).
• Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
• Targeta d’identitat d’estranger, en el cas de nacionals de països amb
què Espanya hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions locals, i de nacionals de
països de la Unió Europea.
• Aquests documents poden ser espanyols o emesos pel país d’origen,
sempre que incloguin la fotografia de l’elector o electora. No importa
que els documents estiguin caducats, però han de ser els originals, i
en cap cas no poden ser fotocòpies.
> Composició de les meses electorals
Les meses electorals formen part de l’Administració electoral, amb
les juntes electorals. A la mesa electoral li correspon presidir l’acte de
la votació, controlar el desenvolupament de la votació, i realitzar el
recompte i l’escrutini.
La mesa electoral està integrada per un president i dos vocals. El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de
cada ajuntament, i es trien, per sorteig, al Ple municipal. En el cas del
Masnou, es va efectuar el 29 d’abril. El sorteig es realitza entre les persones censades de menys de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure,
si bé a partir dels 65 anys es pot manifestar la renúncia en un termini

6

EL MASNOU VIU MAIG 2019

de set dies. El president o presidenta ha de tenir el títol de batxillerat
o de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de
graduat escolar o equivalent. En el sorteig es designen dos suplents
per cada membre de la mesa.
El president o presidenta de la mesa electoral és l’autoritat en matèria d’ordre públic dins del local electoral; té autoritat exclusiva per
conservar l’ordre, assegurar la llibertat dels electors i mantenir l’observança de la Llei.

>A
 l·legacions per a les persones que hagin estat nomenades
membres de meses electorals
Els ciutadans que resultin nomenats, per sorteig, membres de meses
electorals poden presentar al·legacions a la junta electoral de zona en el
termini de set dies a partir de la recepció de la notificació. A les excuses o
al·legacions que presentin s’hi ha d’annexar la documentació següent:
• F otocòpia del DNI.
•C
 òpia de la citació.
• J ustificants que acreditin la impossibilitat de ser membre de mesa.
Aquesta documentació és imprescindible perquè la junta electoral de
zona consideri l’excusa presentada.
> Què és un apoderat o apoderada?
Els representants de cada candidatura poden atorgar poder a favor de
qualsevol ciutadà o ciutadana, major d’edat i amb ple ús dels seus drets
civils i polítics, amb l’objectiu que representi la candidatura en qüestió
als actes i operacions electorals. Aquesta persona és l’apoderat o apoderada. Pot accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el
desenvolupament de la votació i l’escrutini de qualsevol mesa, formular
reclamacions i protestes, i demanar certificacions.
Si en una mesa no hi ha interventors de la seva candidatura, els apoderats poden actuar com a tals, participant en les deliberacions amb
veu i sense vot.
Els apoderats han d’identificar-se mostrant les seves credencials i el seu
document nacional d’identitat als membres de la mesa. No poden votar
en una mesa si no hi figuren en el cens.
> Què fa un interventor o interventora?
El representant de cada candidatura pot nomenar, fins a tres dies abans
de l’elecció, dos interventors per cada mesa electoral. Els interventors
poden assistir a la mesa en les seves deliberacions amb veu però sense
vot. Desenvolupen la seva funció només a la mesa en què estan acreditats. Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificacions. Voten a la mesa a la qual estan acreditats, encara que no estiguin
inclosos al cens electoral, sempre que figurin inscrits en el cens de la
circumscripció corresponent a la mesa.
> Escrutini
L’escrutini és el recompte dels vots. Es realitza en dos moments diferents:
L’escrutini provisional, que és el recompte de vots que es realitza a la
mesa un cop finalitzada la votació. El president o presidenta de la mesa
n’ha de fer públic el resultat. En el cas del 26 de maig, en haver-hi concurrència de processos electorals, primer es farà l’escrutini de les eleccions al Parlament Europeu i, en acabar, el de les eleccions locals.
L’escrutini definitiu el realitzen les juntes electorals el tercer dia següent
de la votació, i no pot finalitzar més tard del sisè dia posterior al de les
eleccions.

ESPECIAL 26-M

Mapa i relació dels locals electorals a la vila

RELACIÓ DELS LOCALS ELECTORALS I MESES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2019
Districte Secció

Local electoral

Meses Localització

Adreça

1r

1a

Institut Mediterrània

AiB

1

Carrer de Rosa Sensat, 9

1r

2a

Àrea Bàsica de Salut (ambulatori)

AiB

2

Carrer de Sant Miquel, 125

1r

3a

El Casinet

AiB

3

Carrer de Barcelona, 5

1r

4a

Col·legi Ferrer i Guàrdia

AiB

4

Carrer de Joan Llampallas, 52

1r

5a

Edifici Centre

AiB

5

Carrer d’Itàlia, 50

1r

6a

Edifici Els Vienesos

AiB

6

Carrer de la Segarra, 12

1r

7a

Col·legi Rosa Sensat

AiB

7

Plaça de Ramón y Cajal, 11

1r

8a

Casals d’avis Can Mandri

AiB

8

Carrer de Can Mandri, 12

1r

9a

Seu Ajuntament/Com. i Persones

Única

9

Carrer de Roger de Flor, 23

1r

10a

Edifici Centre

AiB

10

Carrer de Josep Pujadas Truch, 1 A

2n

1a

Ca n’Humet

AiB

11

Carrer de Fontanills, 79

2n

2a

CEIP Marinada

Única

12

Avinguda de John F. Kennedy, 56

2n

3a

Casal d’avis Can Malet

AiB

13

Passatge de Marià Rossell, 10

2n

4a

Casal d’avis d’Ocata

AiB

14

Carrer de Jaume I, 119

Servei d’acompanyament
als col·legis electorals per
a persones amb mobilitat
reduïda
La Creu Roja i l’Ajuntament posen
a disposició de les persones
amb mobilitat reduïda i que no
disposen de transport un servei
gratuït d’acompanyament als
col·legis electorals de cara a les
eleccions del diumenge 26 de
maig de 2019.
Per sol·licitar aquest servei, cal
trucar a la Creu Roja, al telèfon 93
555 21 21, de 9 a 13 h i de 16 a 18
h, de dilluns a dijous, fins al dijous
23 de maig de 2019.
La Creu Roja, un cop tingui totes
les sol·licituds, organitzarà el
servei i indicarà a les persones
usuàries a quina hora les pot
passar a buscar pels seus domicilis
per portar-les al col·legi electoral.

EL MASNOU VIU MAIG 2019

7

UNA MICA D'HISTÒRIA

Es compleixen quaranta anys de democràcia local
Emotiu retrobament dels quatre alcaldes d’aquest període i desenes de regidors
i regidores que han participat en la transformació del municipi

Una fotografia va agrupar els càrrecs electes que ha tingut el consistori des de l’inici de la democràcia i que van assistir a la trobada. RAMON BOADELLA

L

a Sala Joan Comellas
de l’Edifici Centre va
acollir, el 29 de març,
l’acte commemoratiu
organitzat per celebrar
el quarantè aniversari de la
recuperació de l’Ajuntament
democràtic del Masnou. El
nombrós públic va fer que l’espai
quedés petit i el va omplir també
d’emocions; sobretot de l’alegria
que genera el retrobament de
persones que s’han dedicat a
millorar el poble i la vida dels seus
veïns i veïnes.
I és que la sala era plena dels que
han estat regidors i regidores
d’algun o diversos dels deu
mandats que s’han succeït des
d’aquelles eleccions municipals
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del 3 d’abril de 1979, les primeres
després de la mort del dictador
en les quals la gent va poder
escollir els seus representants als
ajuntaments.
Van prendre la paraula els quatre
alcaldes que ha tingut el Masnou
des d’aleshores: Josep Azuara
(1979-2003), Eduard Gisbert
(2003-2011), Pere Parés (20112015) i Jaume Oliveras (des del
2015). També va intervenir-hi
Carme Giralt, la primera dona
que va aconseguir ser regidora
al Masnou, el 1979. Des d’aquella
data han estat 117 les persones
que han representat la ciutadania
des d’un seient a la sala de plens.
A l’acte es va dedicar un emotiu
record envers les que han mort.

El context històric va prendre
rellevància amb la conferència
d’un convidat d’honor, Joaquim
Nadal, primer president de
la Federació de Municipis de
Catalunya, exconseller de la
Generalitat de Catalunya i
exalcalde de Girona, entre molts
altres càrrecs i responsabilitats, i

XIFRES RODONES

L’acte commemorava els
quaranta anys des de les
primeres eleccions
municipals després de la
dictadura franquista

actualment catedràtic d’Història
Contemporània a la Universitat de
Girona.
La genial pianista masnovina
Ester Lecha va posar-hi el colofó,
interpretant amb passió i mestria
peces de Domenico Scarlatti,
Pare Antoni Soler, Frederic
Mompou, Isaac Albéniz, Felix
Mendelssohn i Nikolai Kapustin.
L’actriu masnovina Aina Ripoll
va encarregar-se de presentar
un acte que va finalitzar amb
una fotografia de família de
tots els regidors i regidores
que van poder assistir-hi. Tots
ells van rebre un obsequi,
consistent en el llibre Quaranta
anys de democràcia municipal al
Masnou (1979-2019), escrit per

UNA MICA D'HISTÒRIA
Josep Bernabeu, amb selecció
d’imatges de Gerard Poch, així
com una postal dissenyada per
la il·lustradora masnovina Sonia
Pulido.
>U
 na conferència resum
dels quaranta anys
Joaquim Nadal va pronunciar la
interessant conferència “Quaranta
anys de democràcia municipal
(1979-2019)”, just després
d’apreciar “la gran càrrega
emocional que hi ha en aquesta
sala”. No en va, tal com va dir, “la
vida municipal està carregada
de solidaritats creuades; està
marcada pel predomini de les
relacions humanes per sobre
dels partidismes i les batusses
polítiques”.
Entrant en matèria, Nadal va
concloure que “els quaranta
anys d’ajuntaments democràtics
han fet que els pobles i ciutats
hagin experimentat la revolució
de més entitat de la història
contemporània, en ser l’etapa
més fructífera i en què s’han
establert canvis irreversibles,
duradors i consistents, que han
suposat progrés i modernització”.
Va fer un paral·lelisme entre les
prioritats que es van trobar els
ajuntaments del 1979 i els actuals.
En resum, en els primers anys
de democràcia calia centrar els
esforços en els serveis bàsics,
com asfaltar carrers i dotar-los de
clavegueram. “La democràcia ha
capgirat prioritats”, comentava
Nadal, i va matisar que avui també
hi ha qüestions bàsiques que
cal abordar, com les polítiques
d’accés a l’habitatge. Va afirmar
que “la democràcia a escala
local és imprescindible per
apuntalar la democràcia
general”.

Franco, Washington va pressionar
el flamant cap d’estat d’Espanya,
el rei Joan Carles I, perquè
convoqués eleccions municipals
de forma immediata. L’aristòcrata
s’hi va negar per tal d’apuntalar
abans la monarquia. I, de fet,
primer es van fer eleccions a les
Corts Generals. “Es va començar,
doncs, la democràcia per dalt i
no per baix, que és com s’hauria
d’haver fet”, va opinar Nadal.
>A
 zuara, Gisbert, Parés
i Oliveras: els alcaldes
de la democràcia
Entre Joaquim Nadal i el torn dels
quatre alcaldes masnovins va
parlar breument Carme Giralt, la
primera dona que va ser investida
regidora al Masnou, fruit de
les eleccions del 1979: “És un
honor haver obert aquesta porta
femenina”. Va destacar “els records
meravellosos d’aquell equip i
d’aquells quatre anys, en els quals
es van fer moltes coses i es va
obrir l’Ajuntament a la població”.
L’alcalde Pere Parés (2011-2015) va
ser el següent a prendre la paraula.
Es va confessar emocionat, però
també “trist pels moments greus
que viu el país”. Va preguntar, de
forma crítica, si “és normal que
cada deu anys se celebri que va
arribar la democràcia”. Va recordar
la duresa del mandat en què va
exercir d’alcalde, entre el 2011
i el 2015, quan va colpejar amb
força la darrera crisi i “es van
canviar les regles del joc, amb
una inèrcia clarament
recentralitzadora,
fent pagar els plats
trencats als

En aquest sentit, va relatar
una curiositat, a partir
de la desclassificació de
documentació secreta per
part del govern dels Estats
Units d’Amèrica. En morir

D’esquerra a dreta: Gisbert, Oliveras, Parés i Azuara. RAMON BOADELLA

ALCALDES

Els quatre darrers alcaldes
del municipi van repassar els
quaranta anys de democràcia
local i la seva experiència al
capdavant del consistori

ajuntaments”. “Ens vam haver
de centrar a salvar la institució”,
va recordar. Per concloure, va
donar un missatge en positiu, tot
encoratjant a “seguir consolidant
els vincles entre l’Ajuntament i la
ciutadania”.
L’alcalde Eduard Gisbert
(2003-2011) va agafar el relleu
posant-hi una nota d’humor,
tot animant Parés, afirmant
que havia complert les seves
funcions, fent possible que
el camí seguís endavant. Va
celebrar la “transformació
profunda, urbanística i social
del Masnou durant aquests
quaranta anys”. “Hem d’estar
satisfets –continuava– de tenir un
sol Masnou, ja que era un poble
desmembrat que ara està força
cohesionat”. Va destacar també
el paper que van tenir les dones,
les regidores, en els mandats en
què va ser alcalde. “Gràcies a tots
i totes. Hem de valorar el camí
que hem fet, sempre in crescendo,
sempre sumant”, va subratllar.
Josep Azuara (1979-2003),
el primer alcalde democràtic

després de la mort del dictador
i el que ha ocupat aquest càrrec
durant més temps, 24 anys, va
confessar que sentia “molta
il·lusió” per la celebració de l’acte
i va reivindicar “la política i els
polítics”: “Tots ho som. Tenim
responsabilitats compartides;
la gent no se n’ha de quedar al
marge, perquè la política és l’únic
mitjà per entendre’s i conviure”.
Fent memòria del primer
mandat, va recordar que amb
el pla urbanístic franquista “es
preveia que un poble de 3,3
quilòmetres quadrats acollís
60.000 habitants” i “es va
aconseguir fer un pla general
amb un màxim de 25.000
persones”. Azuara es va mostrar
feliç que el Masnou “continuï
sent un lloc tranquil, amb
caràcter de vila”.
Finalment, l’alcalde actual,
Jaume Oliveras, va començar
agraint la feina feta als seus
predecessors i a tots els regidors
i regidores que han representat
la ciutadania durant aquests
quaranta anys. “Sovint els càrrecs
locals tenim més responsabilitat
que els d’altres administracions
–afirmava–, pel contacte
directe amb els veïns i veïnes,
als quals has de retre comptes
permanentment”. Oliveras va
tancar els discursos posant la
mirada en els anys i les dècades
que vindran: “Treballem sobretot
per a les generacions futures,
per tal que visquin en les millors
condicions possibles. Depèn de
nosaltres”.

Joaquim Nadal.
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La participació a les eleccions municipals

E

ls quatre primers ajuntaments democràtics que es van
constituir al Masnou estaven formats per 17 regidors cadascun,
ja que la vila no superava els 20.000 habitants. A les eleccions
municipals de 1995, els nombre de representants escollits per la
ciutadania passa a ser 21, xifra que no ha tornat a variar fins ara.

de Catalunya (PSUC), Alianza popular (AP), Partido Popular (PP),
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA), el Grup Independent del Masnou (GIM) i
Ciutadans (Cs).
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SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
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68,2%
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EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

JUNY

%: Percentatge de vots emesos
Dilluns

La participació ha superat el 60% en cinc ocasions. El 1983 es
va registrar la participació més alta, un 68,2%. Les pitjors dades
d’abstenció corresponen als comicis del 1999 (un 46,9%) i el 1991
(un 46,5%). Les eleccions del 2011 són les que van registrar el major
nombre de vots en blanc.
>P
 artits amb representació al consistori masnoví
En tots aquests anys han obtingut representació al consistori,
ja sigui a l’Equip de Govern o a l’oposició, els partits i coalicions
Convergència i Unió (CiU), el Partit Socialista de Catalunya (PSC),
Unión de Centro Democrático (UCD), Partit Socialista Unificat
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Els deu mandats dels representants
municipals en imatges
Al llarg d’aquests quaranta anys des de les primeres eleccions
municipals democràtiques, l’Ajuntament del Masnou ha tingut 117
càrrecs electes, 85 regidors i 32 regidores durant les deu crides a
la participació de la ciutadania a les urnes iniciades el 3 d’abril de
1979.
Més de la meitat d’aquests servidors públics (65) només han ocupat
el càrrec durant un mandat, 27 ho han fet durant dos mandats, 13
durant tres mandats, 6 durant quatre mandats i 4 durant cinc mandats. El regidor que hi ha estat més ha acumulat vuit mandats. A
banda dels 117 regidors i regidores que han treballat durant quatre

dècades pel municipi, la corporació també compta amb un regidor
honorari, nomenat l’any 1985.
El mandat amb més presència femenina ha estat el del 2015 al
2019, amb 11 regidores. La recentment nomenada amb la Creu de
Sant Jordi 2019, la masnovina Carme Giralt, va ser la primera dona
regidora de la història de l’Ajuntament del Masnou.
La informació històrica d’aquestes pàgines ha estat extreta del llibre
Quaranta anys de democràcia municipal al Masnou (1979-2019), de
Josep Bernabeu i Gerard Poch.

Fotografies de: Gerard Poch i Ramon Boadella

El consistori del mandat 1979-1983

El consistori del mandat 1983-1987

Part del consistori del mandat 1987-1991

El consistori del mandat 1991-1995
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El consistori del mandat 1995-1999

El consistori del mandat 1999-2003

El consistori del mandat 2003-2007

El consistori del mandat 2007-2011

El consistori del mandat 2011-2015

El consistori del mandat 2015-2019
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LES CANDIDATURES

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

V

uit candidatures
concorreran a les
properes eleccions
al Masnou: Esquerra
Republicana de Catalunya –
Acord pel Masnou (ERC-AM),
Junts per Catalunya – Units
pel Masnou (JxCAT-Units
pel Masnou), Ciutadans (Cs),
Candidatura d'Unitat Popular –

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

VENTALL POLÍTIC

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

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

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

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

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

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

Com és un dia de campanya en
la seva vida? Què el diferencia
d’un dia habitual?
Doncs quan arriba una campanya
electoral tampoc no canvio
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Recomani un lloc on anar
de vacances.
Qualsevol ciutat d’Europa
és bona per visitar. I per descansar,
a la Catalunya
del Nord.

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

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

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

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

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

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

Té algun somni per complir?
Tenir temps per estudiar i fer una
mica de recerca històrica. Però ja
vindrà, no tinc pressa.
Amb quin racó del municipi se
sent més identificat?
El meu carrer i la plaça de
l’Església, del nucli antic del
Masnou. I també la part antiga del
Cul d’Ocata, que és on vaig néixer.
Per acabar l’entrevista amb
accent periodístic, quin titular
li agradaria llegir al proper El
Masnou Viu?
És clar: “Esquerra guanya
les eleccions municipals i
continua el projecte de millora i
transformació del Masnou”.

EN LÍNIA
@ERCElMasnou
@ERC_acordmasnou
@erc.acordmasnou
Web: www.acordpelmasnou.cat
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Romà López
Candidat de JxCAT
Units pel Masnou

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

Per què va decidir presentar-se
com a candidat?
Perquè la nostra candidatura de
Junts per Catalunya-Units pel
Masnou ha aconseguit reunir un
equip formidable de 31 persones
que tenen dos objectius molt
clars: el primer és fer del Masnou
un lloc millor per viure-hi i fer-ho
junts, assolint l’apoderament de
la gent a través d’una governança
compartida i, per tant, participativa,
i el segon és que volem treballar
per construir la República Catalana
i restituir el Govern legítim de la
Generalitat, actualment exiliat i
empresonat.

Respecte al defecte penso que soc
pertinaç, malgrat que me n’adono
a través del diàleg amb la gent.
Respecte a la virtut, soc sincer i
intento sempre ser empàtic.
Què és el que més valora
de la gent?
El que més valoro de la gent són
aquelles qualitats que fan únic
a cadascun de nosaltres. I com a
valors, els que més admiro són
l’esforç, l’honradesa i la sinceritat.
Parli’ns de les seves aficions.
La meva principal afició és llegir
i descobrir nous llibres. També
m’agrada molt pintar, fer excursions
i córrer pel passeig de la platja.

Com és un dia de campanya en la
seva vida? Què el diferencia d’un
dia habitual?
Els dies de campanya són molt
agraïts, però també més durs.
Personalment treballo com a
advocat i compagino la meva vida
laboral amb la política, la qual cosa fa
que el temps esmerçat en campanya
l’hagi de prendre del temps lliure i
del de descans. Però conjuntament
amb els meus companys i
companyes ho afrontem amb molta
il·lusió, ja que creiem fermament en
aquest projecte municipalista que
presentem.

I un llibre, una cançó, una
pel·lícula i una sèrie que hagi
descobert els darrers quatre
anys?
Llibre: qualsevol llibre vinculat a la
història del nostre país. Recomanaria
Cremeu Barcelona, amb una història
que es desenvolupa en la Barcelona
de la Segona República durant la
Guerra Civil.

Quin creu que és el seu principal
defecte? I la seva millor virtut?

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

Recomani un lloc on anar de
vacances.
Qualsevol lloc de l’Empordà i en
especial el cap de Creus.

una cançó que va ser composta
en senyal de suport al referèndum
sobre la independència de
Catalunya de l’1 d’octubre de
2017.
Pel·lícula: Fénix 11:23 és una
pel·lícula que narra la història
d’Èric Bertran, un noi que amb
14 anys va enviar un correu
electrònic a diferents cadenes
de supermercats amenaçant-les
perquè etiquetessin els productes
en català. L’Audiència Nacional el
va acusar de delicte de terrorisme
informàtic i va ser detingut al
seu domicili i portat a Madrid a
declarar. Finalment el cas es va
arxivar. Això va passar l’any 2004 i
va ser una història tan sorprenent
que se’n va realitzar una pel·lícula.
Desafortunadament, avui ja no
ens sorprèn tant.
Sèrie: House of Cards és una sèrie
que mostra la pitjor cara que pot
tenir la política, el tot s’hi val i, per
tant, el que mai no s’ha de fer.

Té algun somni per complir?
Sí, entre d’altres formar una
família en un país lliure i amb els
presos i exiliats polítics un altre
cop al Govern de la Generalitat.
Amb quin racó del municipi se
sent més identificat?
La plaça de la Llibertat. És un
espai amb el qual estic molt
vinculat perquè hi he passat
moltes estones de la meva
infància i adolescència i el seu
nom és tot un clam en el moment
en què ens trobem.
Per acabar l’entrevista amb
accent periodístic, quin titular
li agradaria llegir al proper El
Masnou Viu?
“Els partits independentistes han
aconseguit una gran majoria de
representació al consistori”.
EN LÍNIA
Units pel Masnou
@UnitspelMasnou
Web: www.unitspelmasnou.cat
632488654
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Frans Avilés
Candidat de Cs

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

Per què va decidir presentarse com a candidat?
El 2015 va ser la primera vegada
que Cs va obtenir representació
al consistori amb uns resultats
notables i és el moment que
els ciutadans examinin les
tasques realitzades pel nostre
grup aquests quatre anys,
principalment de control i
impuls del govern local, en
haver estat a l’oposició. En certa
manera, vull passar aquest
examen dels ciutadans, i estic
segur que l’aprovarem, amb la
finalitat no només de consolidar
el projecte de Cs al Masnou, sinó
de convertir-lo en alternativa
real a l’actual govern d’esquerres
independentista.
Com és un dia de campanya en
la seva vida? Què el diferencia
d’un dia habitual?
La intensitat amb què es viu un
dia de campanya el fa especial.
El contacte amb la gent, els
nervis de parlar en públic,
omplir els actes i captar l’atenció
dels veïns fan que els dies de
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campanya em quedin ben
gravats en la memòria.
Quin creu que és el seu
principal defecte? I la seva
millor virtut?
Sempre vull arribar a tot i això
no sempre és possible. M’he
d’organitzar més bé.
Destacaria la meva
companyonia i humilitat.
Què és el que més valora
de la gent?
La sinceritat i l’amistat.
Parli’ns de les seves aficions.
Principalment, passar temps
amb la família, encara que
sempre intento buscar forats per
jugar a pàdel.
Recomani un lloc on anar
de vacances.
Ara les meves preferències
són viatges familiars i per això
recomano visitar Disneyland, a
París: ens ho vam passar d’allò
més bé. De totes maneres, el que
importa no és on, sinó amb qui.

I un llibre, una cançó, una pel·lícula i una sèrie que hagi descobert els darrers quatre anys?
Un llibre: Adiós, Cataluña:
Crónica de amor y de guerra
(Albert Boadella).
Una cançó: Baby shark (els que
tenen fills petits ho entendran).
Una pel·lícula: Un italiano en
Noruega, de l’actor còmic Checco
Zalone. Rialles garantides.
Una sèrie: Breaking Bad. Encara
que es va estrenar fa més de deu
anys, l’he vista no fa gaire.
Té algun somni per complir?
Em sento molt afortunat amb
la vida que tinc. Estic feliçment
casat, aviat serem família
nombrosa, tots dos tenim feina
i, el més important, gaudim tots
de bona salut. Seria injust que
encara tingués somnis que no
fossin materials.

Amb quin racó del municipi
se sent més identificat?
La plaça de l’Església, per les
vistes impressionants i perquè
està situada en un punt històric
del nostre poble, a prop de
l’Escola Ocata, de la Casa
Benèfica i de la mateixa església
de Sant Pere, mostra de la
història del nostre municipi i de
les seves grans fites, i emblema
de la solidaritat i generositat
dels nostres antics i il·lustres
veïns.
Per acabar l’entrevista amb
accent periodístic, quin titular
li agradaria llegir al proper
El Masnou Viu?
“El Masnou aposta per un canvi
radical i garanteix un govern per
a tots els ciutadans!”
EN LÍNIA
@ciutadanselmasnou
@CsElMasnou
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Candidatura de la CUP-AMUNT

Per què va decidir presentarse com a candidat?
Aquesta candidatura és de
l’Assemblea Local (AL) de la CUP
El Masnou, no és un projecte
personal d’un líder que vagi
al davant amb altres persones
que el segueixen i li fan la
claca. La decisió de presentarnos com a assemblea la vam
prendre ara fa uns mesos
després de reflexionar sobre
quin sentit havia de tenir la
nostra presència en la institució
i de marcar-nos un objectiu:
buidar de poder la institució per
retornar-lo al poble.
Com és un dia de campanya en
la seva vida? Què el diferencia
d’un dia habitual?
Durant la campanya es
programen actes i paradetes
informatives durant quinze
dies, i hi hem de dedicar temps
i esforços. Les campanyes
electorals són campanyes
publicitàries en les quals es
ven el producte d’un candidat
o candidata, i nosaltres no
compartim aquest format.
Creiem en la feina feta dia
a dia als barris. Assumim la
campanya com a part d’un
joc les regles del qual no hem
pogut debatre ni establir. A
nosaltres ens agradaria més que
la gent s’apoderés i participés
activament durant els quatre
anys de legislatura, cosa que
faria que la campanya electoral
fos una anècdota.
Quin creu que és el seu
principal defecte? I la seva
millor virtut?
L’AL de la CUP El Masnou ens
autoavaluem regularment
a través d’assemblees
organitzatives on fem reflexió

interna de nosaltres mateixes.
Els col·lectius organitzats
tenen la virtut de ser capaços
de treballar pel bé comú i
de fomentar el suport mutu
entre les persones, autèntic
pal de paller d’una societat
cohesionada i políticament
conscient. La política no pot
centrar-se en els defectes
o virtuts individuals de les
persones que encapçalen una
llista. Justament aquesta és
l’estratègia de tots els poders
per aconseguir que no parlem
dels problemes que tenim com
a poble i de les solucions que
es proposen des dels col·lectius
transformadors.
Què és el que més valora de la
gent?
Tenim molt clar que la solidaritat
és la tendresa dels pobles.
Creiem en el suport mutu, en
les cures, en la col·laboració
desinteressada, la intel·ligència
col·lectiva i, en definitiva, en el
fet de posar la vida al centre de
tota acció política.
Parli’ns de les seves aficions.
La nostra principal ocupació és
organitzar la classe treballadora
i conscienciar-la perquè només
unides podrem transformar
la realitat. L’AL CUP El Masnou
la formem gent diversa
amb múltiples capacitats i
interessos que proposem un
projecte transformador des de
l’esquerra independentista i el
municipalisme llibertari.
Recomani un lloc on anar de
vacances.
Per l’AL CUP El Masnou és
diferent viatjar que fer turisme.
Estem en contra del turisme
gentrificador i antiecològic,

que és el que es potencia
des de l’Ajuntament del
Masnou actualment. Per això
recomanem viatjar, tant per
conèixer les lluites d’altres
col·lectius humans com per
portar les nostres experiències
a pobles que lluiten pels seus
drets. Hi ha molts pobles
propers al nostre entorn que
estan en lluita permanent: el
Rif (nord d’Àfrica), el Sàhara
Occidental, Còrsega, Sardenya,
Occitània i França (per conèixer
la lluita dels gillets jaunes), i una
mica més allunyats de nosaltres,
el Kurdistan (autèntic mirall de
lluita i dignitat per a qualsevol
poble), el Donbass (Ucraïna
oriental), Cuba i Veneçuela.
I un llibre, una cançó, una
pel·lícula i una sèrie que hagi
descobert els darrers quatre
anys?
La cultura ha de servir per
formar-nos, prendre consciència
i créixer personalment, no
per alienar-nos. Qualsevol
llibre d’història i crítica social
pot servir, alguns exemples:
Feminisme per al 99%, de
tres feministes professores
universitàries als EUA; El
patriarcat del salari, de Silvia
Federici, i Ulrike Meinhof, la
biografia, de Jutha Ditfurth.
Música: procurem promoure
la música popular amb lletres
compromeses, d’arreu el món,
de qualsevol estil. També
recomanem dos documentals
que s’han estrenat darrerament:
Namrud el problemàtic, sobre

un músic palestinoisraelià, i
Precaristas, una crònica de la
lluita per l’habitatge a Gran
Canària.
Té algun somni per complir?
El nostre somni és que algun dia
totes plegades ens governem a
nosaltres mateixes i decidir des
del poble i per al poble, perquè
juntes som més fortes que
qualsevol poder econòmic.
Amb quin racó del municipi se
sent més identificat?
D’aquí a molt poc temps
tindrem un espai de trobada
comunitària, el Casal Popular
La Mina, situat al carrer de
Sant Felip, 19. Un projecte
autogestionat i horitzontal creat
pel poble i al servei del poble.
Per acabar l’entrevista amb
accent periodístic, quin titular
li agradaria llegir al proper El
Masnou Viu?
Algun dia esperem trobar un
titular que expliqui que la gent
no ha de marxar del Masnou
pels preus del lloguer i que
hem assolit un 25% d’habitatge
protegit —2.291 habitatges— la
mitjana europea. Actualment
tenim 110 habitatges protegits
—un 1,2%—, una autèntica
vergonya al nostre parer.
EN LÍNIA
@cupmasnou
@cupmasnou
@cupmasnou
@cupmasnou
Web: http://elmasnou.cup.cat
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Ernest Suñé
Candidat del PSC-CP

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

Per què va decidir presentar-se
com a candidat?
L’assemblea del Masnou va decidir
de forma majoritària que tornés
a representar el socialisme del
Masnou a les municipals. Aquesta
confirmació col·lectiva va ser
possible perquè hom va entendre
que després de quatre anys
liderant l’oposició i condicionant
de debò el govern del Masnou
calia donar continuïtat al lideratge
per, des del govern, seguir amb
allò que s’havia fet bé o encetar
el que no s’ha fet i alhora millorar
les moltes coses que no han estat
ben fetes.
Com és un dia de campanya en
la seva vida? Què el diferencia
d’un dia habitual?
La gran diferència és la proliferació
d’actes a la via pública. Pel que fa
a la resta continuo fent la meva
vida normal, en contacte amb la
gent, atenent les moltes queixes
que rebem, reunint-nos amb
associacions i entitats, i treballant
per seguir millorant el Masnou.
Quin creu que és el seu principal
defecte? I la seva millor virtut?
Tot depèn de l’observador. El que
per a algunes persones pot ser un
defecte per a d’altres pot ser una
virtut; dit això, i per no defugir la
pregunta, el meu principal defecte
és que no veig el moment d’anar
a dormir, manegant papers i fent
escrits, i això limita molt la meva
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capacitat de conciliar la vida
familiar. La meva millor virtut és
que sé envoltar-me de persones
molt més ben preparades que jo,
amb més capacitats i qualitats i
amb molta disposició. Ja ho vam
fer el 2015 amb una candidatura
espectacular i ara, el 2019, hem
reblat el clau.
Què és el que més valora
de la gent?
Valoro molt la lleialtat, el respecte i la
transparència. Aquestes virtuts són
tan importants per a mi que, fins i
tot en la diferència ideològica, puc
sentir-me molt proper a persones
d’altres candidatures que les tenen i
les exerciten.
De la mateixa manera puc dir-li
que no hi ha res pitjor que la
mentida. Una persona que
menteix perd qualsevol vàlua
que tingui i és completament
incompatible amb el fet de tenir
un càrrec públic. La mentida
també és corrupció.
Parli’ns de les seves aficions.
Llegir, passejar, viatjar, anar en
motocicleta... i tot sempre en bona
companyia: dona, fills, amics.
També m’agrada pintar i crec que
hi tinc certa traça, però ara ja fa uns
quants anys que no hi dedico temps.
Recomani un lloc on anar
de vacances.
Difícil decidir un únic lloc amb

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

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

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

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

La sèrie que vaig descobrir fa
pocs anys és El ala oeste de la Casa
Blanca, excepcional.
Té algun somni per complir?
Tinc molts somnis per complir,
molts.
Amb quin racó del municipi se
sent més identificat?
Amb la platja, epicentre del
Masnou, valor incalculable i
element connector de tota la
meva vida al municipi.

EN LÍNIA
Web: http://estimemelmasnou.
socialistes.cat
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Antonio Marset
Candidat del PP

Tinc 70 anys. Vaig néixer a Barcelona. Soc diplomat
en Direcció de Recursos Humans i he estat director de
Recursos Humans del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM). Estic casat, soc pare de dos fills i tinc dos nets.

Per què va decidir presentar-se
com a candidat?
Perquè crec en la democràtica i
en la política com a instrument de
participació dels ciutadans.
Perquè estic en un moment
vital en què puc oferir temps,
coneixements i energia als meus
conciutadans.
Perquè tinc i espero seguir tenint
objectius personals confessables i
inconfessables.
Com és un dia de campanya en
la seva vida? Què el diferencia
d’un dia habitual?
Amb més ocupacions afegides
a les cinc hores de classe
diàries que dono a nois i noies
en exclusió social en una
escola a Barcelona i al Màster
d’Emergències Mèdiques que
imparteixo a la UB.
Planificar una campanya no és
una tasca fàcil: des de formar un

equip de treball i dinamitzarlo fins a construir objectius
realitzables i traslladar els
missatges als masnovins. Tot
això requereix temps, dedicació,
esforç, paciència i amabilitat.
Quin creu que és el seu
principal defecte? I la seva
millor virtut?
El pensament em va més ràpid que
les paraules i això pot induir a errors.
Com a virtut, la perseverança,
l’esforç continuat per aconseguir
el que vull.
Què és el que més valora
de la gent?
L’educació, donar el bon dia, dir
gràcies i si us plau, ser amable
és lluitar per una societat on
es pugui conviure en llibertat i
respecte.
Parli’ns de les seves aficions.
Llegir, escriure, més que
res poesia, dibuixar, pintar,

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

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

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

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

I un llibre, una cançó, una
pel·lícula i una sèrie que hagi
descobert els darrers quatre
anys?
Llibre: Patria, de Fernando
Aramburu.
De sempre, Don Quijote de la
Mancha, de Miguel de Cervantes,
o La ciudad de los prodigios,
d’Eduardo Mendoza, o Veinte
poemas de amor y una canción
desesperada, de Pablo Neruda.
Cançó: Sunrise, de Norah Jones.
De sempre, Mediterráneo, de
Joan Manel Serrat, o Yolanda, de

Sèrie: No soc aficionat a les sèries
televisives.
Té algun somni per complir?
Poder no fer res i estar satisfet.
Amb quin racó del municipi
se sent més identificat?
El balcó del davant de l’església
de Sant Pere.
Per acabar l’entrevista amb
accent periodístic, quin titular
li agradaria llegir al proper
El Masnou Viu?
“Antonio Marset Boza, nou alcalde
del Masnou.”
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Neus
Villarrubia

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

Per què va decidir presentar-se
com a candidata?
Perquè crec plenament en el
projecte de Fem Masnou, una
candidatura nova, formada per
gent diversa, on prenem les
decisions per consens. És un
projecte basat en el treball en
equip i en la idea que la dedicació
a la política institucional ha de ser
un servei públic limitat en el temps,
no una professió. Els propers anys
volem treballar per posar la vida de
les persones al centre de la política
municipal i fer de la participació
ciutadana l’eix de la nostra manera
d’entendre la política.
Com és un dia de campanya en
la seva vida? Què el diferencia
d’un dia habitual?
Els darrers mesos han estat
molt atrafegats. Construir una
candidatura de forma participativa
ha estat un repte al qual hem
dedicat moltes energies, tot això
compaginant-ho amb les nostres
vides laborals i personals. La
campanya la imagino en la mateixa
línia que la dels darrers mesos,
una mica més estressant, això sí.
Estem dissenyant una campanya
que tingui un caràcter coral, amb
un model de lideratge compartit.
Volem que els nostres actes de
campanya no serveixin només per
explicar-nos, sinó també per parlar
amb la gent i que ens expliquin les
seves necessitats.
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Quin creu que és el seu principal
defecte? I la seva millor virtut?
Un defecte: m’anticipo al
que ha de venir, a vegades
sobredimensionant-ho, i això em
fa patir innecessàriament. Una
virtut que em diuen els meus
alumnes és la capacitat d’escoltar,
l’empatia.
Què és el que més valora
de la gent?
Valoro, per sobre de tot, la bondat
i la coherència. M’agrada estar
amb persones que, a més de ser
bona gent, fan el que diuen i
intenten viure com pensen. També
valoro molt el sentit de l’humor,
que la gent sàpiga fer riure i riure’s
de si mateixa.
Parli’ns de les seves aficions.
La lectura ha estat sempre, des de
ben petita, una gran companya
de vida, un refugi segur i molt
íntim. M’agraden força el teatre
i el cinema, viatjar amb la meva
família o trobar-me amb els meus
amics. En els últims cinc anys
he descobert una gran afició:
córrer pel passeig de la platja, de
l’estació d’Ocata a la de Premià.
Ideal per mantenir a ratlla la salut
física i mental!
Recomani un lloc on anar
de vacances.
Des d’un punt de vista cultural,
Roma o Istanbul. Per descansar i

reconciliar-te amb la vida i amb
tu mateixa, Rabós de l’Empordà,
un poble petit on passo llargues
temporades a l’estiu.
I un llibre, una cançó, una
pel·lícula i una sèrie que
hagi descobert els darrers
quatre anys?
Un llibre, Cansadas, de Núria
Varela, que analitza les subtils
formes que actualment adopta el
patriarcat per seguir discriminant
les dones. Una cançó, No hay
tanto pan, de Sílvia Pérez Cruz.
Una pel·lícula, Jo, Daniel Blake,
de Ken Loach, que retrata la
situació de deshumanització dels
serveis socials i el món laboral
actual. Una sèrie, The good
wife, protagonitzada per una
advocada que intenta agafar les
regnes de la seva vida, més enllà
dels homes que l’envolten.
Té algun somni per complir?
Tinc somnis senzills. M’agradaria
que la gent que estimo fos,
com deia un amic meu,
“moderadament” feliç i que els
nostres pobles i ciutats avancessin

cap a un model més just i
igualitari.
Amb quin racó del municipi se
sent més identificada?
Sens dubte, l’Escola Ocata, on vaig
viure la meva infantesa, ja que els
meus pares hi treballaven com
a mestres i, en aquell temps, els
docents amb família tenien dret a
habitatge dins de l’escola. Recordo
sobretot els estius en aquells
grans patis de sorra de l’escola,
jugant amb els meus germans i
altres nens i nenes del poble.
Per acabar l’entrevista amb
accent periodístic, quin titular li
agradaria llegir al proper
El Masnou Viu?
“Per primera vegada en la història
del Masnou, una dona serà
alcaldessa.”

EN LÍNIA
@FemPobleMasnou
@FemPobleMasnou
@fempoblemasnou
Web: www.fempoblemasnou.cat
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Joan Fontcuberta
Candidat del GIM

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

Per què va decidir presentarse com a candidat?
Una de les meves motivacions
sempre ha estat participar i
formar part del meu poble. Ara
disposo de temps lliure i és el
moment de poder-me dedicar
a aquesta inquietud. Durant la
meva vida laboral he estat un
lluitador i sempre m’ha agradat
tenir nous reptes i sobretot
aquells en què puc cooperar
amb els ciutadans i ciutadanes
del municipi.
Com és un dia de campanya en
la seva vida? Què el diferencia
d’un dia habitual?
Em llevo d’hora, faig un bon
esmorzar i surto al carrer a
escoltar els ciutadans, per
recollir totes aquelles inquietuds
que són el reflex dels problemes
del nostre municipi i creo un
llistat de problemàtiques que
ens encoratjaran a buscar

solucions tangibles i efectives.
El meu dia a dia és tranquil i el
dedico en bona part a gaudir
d’estar amb la meva gent.
Quin creu que és el seu
principal defecte? I la seva
millor virtut?
Com a defecte, em costa
afluixar la corda. Com a virtut, la
capacitat de produir un efecte
positiu en les persones.
Què és el que més valora
de la gent?
L’honestedat, la integritat i el fet
de saber escoltar els altres.
Parli’ns de les seves aficions.
La nàutica. M’agrada el mar i
navegar, sobretot quan enfilo
mar endins i veig la silueta de
Masnou i em fa pensar que tot
és relatiu i tot és possible. Això
em dona perspectiva de les
coses.

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

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

I un llibre, una cançó, una
pel·lícula i una sèrie que hagi
descobert els darrers quatre
anys?
El lector de cadáveres, d’Antonio
Garrido.
Té algun somni per complir?
Ara per ara, el meu somni l’estic
complint, ja que presentar-me
com a número u del GIM és el
meu gran repte.
Amb quin racó del municipi
se sent més identificat?
Amb la Casa del Marquès i tot el
seu entorn.

EN LÍNIA
GIM. Grup Independent
del Masnou
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AGENDA DE CAMPANYA
>

Propers actes de campanya programats en el moment de tancar aquesta edició
ERC-AM
Divendres 24 de maig. 20 h. Plaça d’Ocata. Acte de final de campanya
Cs
Divendres 24 de maig. De 17 a 20 h. Pistes esportives de Pau Casals. Acte públic de campanya
PP
Divendres 24 de maig. 19 h. Lloc per determinar. Acte de final de campanya
Dades facilitades per les diferents candidatures. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb les formacions polítiques.
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AGENDA. Del 21 de maig al 20 de juny de 2019
MAIG
Dimarts 21
De 18 a 19.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Xerrada: “Ens funciona la comunicació
que fem servir amb els nostres fills
i filles?”
Xerrada activa en què, a través de la
posada en escena de diàlegs quotidians,
podreu experimentar què senten els
infants o els adolescents quan ens
comuniquem amb ells.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Francesca Vidal: el
discret destí d’una violoncelista”
A càrrec de Victòria Palma Barbany,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent. Acte per
a socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 22
De 18.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: Alex, de Pierre
Lemaitre

Diumenge 26
D’11 a 12.30 h
Lloc: Plaça de l’Església, s/n
Itinerari “El Masnou, terra de mar”
Us convidem a una emocionant i
enriquidora passejada pels carrers,
edificis i racons més sorprenents de la vila
del Masnou. Aquesta activitat forma part
del Dia Marítim Europeu, que se celebra
anualment a tot Europa per augmentar
la visibilitat dels sectors marítims i donar
suport a un enfocament integrat dels
esdeveniments marítims. Es regalarà una
bossa i una llibreta a totes les persones
assistents.
Cal inscripció prèvia: Oficina de Turisme
- Casa de Cultura (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat), Museu Municipal de
Nàutica del Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.cat) o www.
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
12.30h
Lloc: El Casino
Vermuts musicals amb Jazz Os Vale &
Old Cats
Ho organitza: Casino el Masnou

Dilluns 27
De 18 a 20 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller: “Leonardo da Vinci: de la
persona al personatge”

A càrrec de Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

A càrrec de l’artista visual Iris París.
Gratuït, cal inscripció.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 23

Dimarts 28

De 17 a 20 h
Lloc: Ca n’Humet

De 18 a 20 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller d’expressió i art en moviment
Instal·lació lúdica i artística, un espai de
creació, expressió, joc i imaginació.
El taller està dissenyat amb un
enfocament en el desenvolupament
psicològic, emocional i creatiu inspirat en
la filosofia educativa de Reggio Emilia.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 24
De 10 a 12 h
Lloc: Diversos punts de Barcelona.
Itinerari cultural “Del MACBA a La
Seca”
Per celebrar els 100 anys del naixement
de Joan Brossa.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 25
18 h
Lloc: Local de Gent del Masnou
Exposició col·lectiva de pintors de
Gentdart.cat
Fins al 20 de juny.
H organitza: Gent del Masnou
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Recorregut literari Masoliver
Gratuït, cal inscripció.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Ajuntament del Masnou

Dimecres 29
De 17.30 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller familiar: Fauna salvatge
Activitat del projecte “Parcs i
biblioteques, naturalment!”
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i BioEduca

Dijous 30
De 17.30 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller de biodansa
A càrrec d’Elena Lázaro.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 31
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Acte de lliurament dels Premis Literaris
Goleta i Bergantí, 41a edició

Durant l’acte es farà una lectura
dramatitzada de fragments de les obres
guanyadores, a càrrec del Grup Amateur
de Teatre (GAT). Amb la col·laboració de
la Jove Orquestra de Cambra del Masnou.
Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
20 h
Lloc: Ca n’Humet
Concert solidari del Cor Scandicus
Preu: 7 €
Ho organitza: Creu Roja el Masnou-AlellaTeià i Cor Scandicus

JUNY
Dissabte 1
De 9 a 21 h
Lloc: Platja d’Ocata
Vichy Catalan Vòlei Tour 2019
Competició en format circuit que recull
un total de nou proves distribuïdes per
tota la costa catalana. La darrera prova
és la que acull les vuit millors parelles
femenines i masculines del rànquing
català i on es coronen els campions de
Catalunya de la temporada en curs. La
seu prevista per a la tercera prova del
calendari és el Masnou. Els dos dies de
competició tindran lloc, en part, dins
de les instal·lacions del Club Nàutic El
Masnou i, en part, a la platja situada
davant de la Nècora d’Or.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i
Federació Catalana de Vòleibol
10 h
Lloc: Pati del Casino
40è Festival Prodisminuïts Psíquics
del Masnou
Ho organitza: Associació Prodisminuïts
Psíquics del Masnou
De 17 a 19 h
Lloc: Pistes esportives de Pau Casals
Festa del Medi Ambient
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure
Luz del Alba i Associació de Veïns i Veïnes
del Masnou Alt
17.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Lleureka fa 15 anys
Lleureka vol celebrar els 15 anys amb
vosaltres i per a l’ocasió ha preparat una
tarda plena d’activitats, amb records,
pastís i moltes sorpreses més.
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius
20. 30 h
Lloc: Pati del Casino
Sopar i ball solidari
Preu: 15 euros per persona
Ho organitza: Associació Prodisminuïts
Psíquics del Masnou

Diumenge 2
De 9 a 21 h
Lloc: Platja d’Ocata
Vichy Catalan Vòlei Tour 2019
Per a més informació, mireu l’activitat de
l’1 de juny. Ho organitzen: Ajuntament del
Masnou i Federació Catalana de Vòleibol
10 h
Lloc: Pati del Casino
40è Festival Prodisminuïts Psíquics
del Masnou
Ho organitza: Associació Prodisminuïts
Psíquics del Masnou

Dimarts 4
De 17.30 a 19 h
Lloc: Can Malet (sala polivalent)
Càpsules Pediàtriques: “Actualitzacions
pràctiques promotores de salut”
A càrrec de Sílvia Bernàrdez, infermera de
pediatria del CAP Masnou.
L’objectiu de la xerrada és facilitar eines
de suport a les famílies en la criança dels
seus fills i filles respecte dels diferents
aspectes de salut que són primordials
durant els primers anys de vida.
Els participants podran participar-hi i
exposar-hi els seus dubtes, i es deixarà
obert l’assessorament i l’ajuda vers la
infància del CAP el Masnou i el seu equip
professional pediàtric.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Robots: màquines
o companys”
A càrrec d’Alícia Casals Gelpí, seguida
d’un col·loqui obert a la participació del
públic. Acte per a socis i no socis amb
invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dijous 6
De 10 a 14 h
Lloc: Arxiu Històric Municipal del Masnou
Portes obertes i visita guiada a l’Arxiu
Municipal
Amb motiu del Dia Internacional dels
Arxius, l’Arxiu Municipal fa una jornada
de portes obertes per conèixer-ne les
instal·lacions i les tasques que s’hi duen
a terme. A les 12 h, hi haurà una visita
guiada. Durant la jornada s’hi podrà
veure i consultar una mostra de diaris
de navegació de capitans de vaixell
masnovins.
Ho organitza: Arxiu Municipal del
Masnou

Dissabte 8
10 h
Lloc: Els Vienesos
Taller: El món espiritual del infants
Taller impartit per Xavier Caparrós.
Una oportunitat per explorar les grans
preguntes i el sentit de la vida amb
la finalitat d’acompanyar persones
completes, oferint un entorn en què

AGENDA. Del 21 de maig al 20 de juny de 2019
els infants se sentin segurs per tal de
gaudir i comunicar la seva part terrenal,
emocional i espiritual. Consulteu-ne el
preu a: www.xaviercaparros.com.
Ho organitza: Col·lectiu Escola de Vida
De 10 a 13 h
Lloc: Sortida des del carrer de Salvador
Espriu (inici camí de sorra) d’Alella Park
Passejada guiada: “La Biblioteca, porta
del Parc. L’Oriol l’esquirol”
Per conèixer la fauna i flora del Parc de la
Serralada del Litoral i com podem ajudar
a preservar-la. Al llarg del camí es faran
algunes proves i jocs per gaudir de més a
prop de la natura.
Edat recomanada: 5 anys. Ruta senzilla
amb arribada a la font d’en Gurri.
Distància: 4 km. A càrrec d’Aula BGT
Serveis, SL.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Boquejats, cia. Els Trapelles - La Teatral
Per a tots els públics.
Preu: 4 euros
Ho organitza: Associació La Teatral del
Masnou
18 h
Lloc: Ca n’Humet
Al Igual, cia. Actualitza Teatre
La Teatral
Per a tots els públics.
Preu: 4 euros
Ho organitza: Associació La Teatral del
Masnou
19 h
Lloc: Ca n’Humet
The Game, cia. Els Galactus - La Teatral
Per a tots els públics.
Preu: 4 euros. Ho organitza: Associació La
Teatral del Masnou
20 h
Lloc: Pistes esportives de Pau Casals
Nit de festa a la fresca
Ho organitzen: Centre Cultural i de Lleure
Luz del Alba i Associació de Veïns i Veïnes
del Masnou Alt

Diumenge 9
De 9.30 a 12 h
Lloc: Club Nàutic el Masnou
7a Cursa Popular del Masnou
De 5 km, amb sortida des del Club Nàutic
el Masnou. Recorregut pel passeig
Marítim.
Preus: entre 6 i 9 euros.
Inscripcions: www.lasansi.com
Ho organitza: Club d’Atletisme La Sansi,
Ajuntament del Masnou i Club Nàutic El
Masnou
D’11 a 12 h
Lloc: plaça d’Ocata, 7
Visita guiada a la Mina d’Aigua i al nou
Centre d’Interpretació
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. Es
podrà visitar la galeria de la Mina d’Aigua
i el Centre d’Interpretació després de les
obres de rehabilitació. S'hi ha reconstruït
un safareig a partir de peces originals,
compta amb una projecció audiovisual i
amb informació general sobre les mines i
la construcció de les galeries.
Cal inscripció prèvia: Oficina de Turisme
- Casa de Cultura (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat), Museu Municipal de
Nàutica del Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.cat) o www.
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 11
D’11 a 13 h
Lloc: Arxiu Històric Municipal del Masnou
Taller de memòria oral sobre els
Laboratoris Cusí
Amb motiu del Dia Internacional dels
Arxius, trobada per posar en comú els
records i la història d’aquesta important
fàbrica del municipi. Podeu aportar-hi
informació, documents o fotografies.
Ho organitza: Arxiu Municipal del
Masnou
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “L’expedició de Sir
John Franklin: la gran tragèdia de
l’exploració Àrtica”
A càrrec de Francesc Bailón Trueba,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent. Acte per
a socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dissabte 15
18h
Lloc: Escola bressol La Barqueta
41a Trobada Country
Ho organitza: Country Ocata
18.30 h
Lloc: Local de Gent del Masnou
Recital: ‘Viatge íntim’
Recital poètic i musical, interpretat
per Cise Cortés i Mercedes Delclós.
Coneixerem músics universals amb
les explicacions de les dues expertes,
així com cançons populars japoneses i
sefardites, i interpretació de les obres
musicals corresponents, amb recitació
de poemes de Cortés i Delclós. Taquilla
inversa.
Ho organitza: Grup de Gestió Cultural /
Gent del Masnou

De 19.30 a 20.30 h
Lloc: Casa de Cultura
“Tasta el Masnou”, degustació de
productes locals
Us convidem a degustar productes
elaborats al Masnou, maridats amb vi de
la DO Alella. Preu:7 euros
Cal inscripció prèvia: Oficina de Turisme
- Casa de Cultura (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat), Museu Municipal de
Nàutica del Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.cat)
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 18
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Quan els músics canten
l’amor”
A càrrec de Lluís M. Bosch i Carolina
Rius, seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic. Acte per a socis i
no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

ALTRES INFORMACIONS
Aula d’estudi dinamitzada
Cada dimecres, de 18 a 20 h, Ca n’Humet es transforma en un espai d’estudi per
a alumnes de primària i ESO. S’hi aconsellaran tècniques d’estudi i d’organització
d’agenda.
Calendari de la deixalleria mòbil
Maig
Del 7 al 12: Pau Casals. Del 21 al 26: Aparcament d’Amadeu I
Juny
Del 4 al 9: Torrent de Can Gaio. Del 18 al 23: Pau Casals
L’Espai, servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual
L’Espai és un servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual, un punt
d’acompanyament a persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, queers
i intersexuals, per tal d’aclarir dubtes i sentiments, així com per orientar i
acompanyar les famílies. Està situat a la seu de l’entitat Som Masnou, a l’av. de
Joan XXIII, 13-17. Horari d’atenció: dimarts i dijous, de 10.30 a 13 h.
Propera sortida del Casal de la Gent Gran de Can Malet
El Casal de Gent Gran de Can Malet organitza una estada de set dies a Sant
Carles de la Ràpita. La sortida és prevista el 23 de setembre a les 9.30 h. Per a més
informació i reserves, contacteu amb el Casal, al telèfon 93 555 47 26.
Activitats continuades de les entitats
Són diverses les entitats del Masnou que organitzen una programació estable
d’activitats al llarg del curs. Les podreu trobar en detall a l’espai de l’agenda de
www.elmasnou.cat:
• Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren con los lobos, del grup
de lectura Dones del Masnou.
• Activitats continuades de reeducació postural, txikung, psicomotricitat i
estiraments, d’Afibromare.
• Activitats continuades de balls en línia i balls populars de festa, country,
sevillanes, sardanes, taitxí i txikung, guitarra, balls moderns infantils i juvenils,
teatre musical infantil Disney, teatre musical infantil i juvenil, flamenc per a
adults i per a infants, i criança junts, de les entitats Luz del Alba i l’Associació de
Veïns i Veïnes del Masnou Alt.
• Activitats continuades d’escriptura creativa, estiraments, reeducació postural,
country i sevillanes, de les entitats A4Quarts i Banc del Temps del Masnou.
• Tallers d’intercanvi lingüístic d’Aprenem.
• Classes de country, de Country Ocata.
• Espai per fer manualitats, jocs, labors i sessions de patchwork a Ca n’Humet, de
Fem Fira.
• Lliga Catalana d’Escacs, del Club Escacs El Masnou.
• Lliga Catalana de Billar, del Club Billar El Masnou.
EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 5 de la base 29 de les Bases
d’execució i de l’expedient 11/2019 de modificació del pressupost per
crèdit extraordinari.
Del 3 al 24 de maig.
Aprovació inicial de la modificació apartat 6 base 28 de les Bases
d’execució del pressupost 2019. Del 3 al 24 de maig.
Aprovació inicial del Reglament dels bucs d’assaig musical del Masnou.
Del 9 de maig al 19 de juny.
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