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Enguany tenim un octubre carregat d’història. L’Ajuntament s’ha afegit també a
l’organització dels actes de commemoració dels vuitanta anys de la Guerra Civil. La
recuperació de la memòria històrica sempre ha estat un dels elements importants del
meu mandat com a alcalde del Masnou. La presentació d’un llibre sobre les milícies
populars, amb una exposició sobre els masnovins que hi van participar, juntament
amb el llibre dels consells de guerra i la repressió al Masnou del 1939 al 1952 fet per la
historiadora Rosa Toran, són fites importants. Fa poc vam fer la presentació del llibre
Quaranta anys de democràcia local al Masnou, a la sala de plens, per donar continuïtat a
l’acte que ja s’havia fet abans de les eleccions municipals, amb l’assistència emotiva de
molts dels que han estat regidors i regidores durant aquests anys. Una altra data que
just haurem commemorat quan es publiqui aquest número d’El Masnou Viu és el 15
d’octubre, aniversari de l’afusellament del president Companys. Enguany, el diumenge
dia 13, coincidint amb la finalització de les obres dels jardins que porten el seu nom, li
farem un acte d’homenatge.
Però aquest octubre també ve marcat per un fet molt important per al nostre país: la
sentència del judici a dirigents independentistes empresonats i encausats. Dos anys
després de l’1 d’octubre de 2017, quan llegiu aquest butlletí segurament ja tindrem una
sentència que marcarà la política catalana en els propers temps. Entenem que l’absolució
és la solució justa i creiem fermament que ha de retornar el debat al terreny de la política
i no al camp dels tribunals i la repressió.
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EN PORTADA

Els parlaments de l’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora de Turisme, Neus Tallada, van obrir la jornada. RAMON BOADELLA

El Centre d’Interpretació de la Mina d’Aigua,
una realitat
A partir d’ara, es podrà visitar el segon diumenge de cada mes, juntament
amb la visita guiada

E

l dissabte 28 de setembre,
el Centre d’Interpretació de
la Mina d’Aigua va obrir les
portes. Aquest nou equipament
turístic i patrimonial del municipi
es troba a la plaça d’Ocata, al
local on fa molts anys hi havia
hagut una carnisseria i, després,
una cafeteria. A partir d’ara, es
podrà visitar el segon diumenge
de cada mes, juntament amb la
visita guiada a la Mina d’Aigua
que s’organitza de forma habitual.
Durant la jornada d’inauguració, hi
van passar prop de 300 persones.
L’intens matí –que també va servir
per commemorar el Dia Mundial
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del Turisme– va començar amb
els parlaments de l’alcalde, Jaume
Oliveras, i la regidora de Turisme,
Neus Tallada. El batlle va fer un
repàs de les actuacions fetes a
l’entorn de les mines d’aigua
que hi ha al Masnou. Va explicar
CONTINGUT DE L’EQUIPAMENT

Interior del nou espai. RAMON BOADELLA

A dins, s’hi recrea un safareig,
s’hi mostren objectes
vinculats a la construcció
d’aquesta xarxa subterrània
per a l’abastament d’aigua i
s’hi pot veure un audiovisual

EN PORTADA
que al llarg de la història recent
del poble s’havien fet diverses
actuacions a l’equipament de la
mina Cresta, però, “el 2013, vam
acabar de rehabilitar i inaugurar
aquest equipament gràcies a
uns fons europeus, relligant la
visita a la Mina amb tota una sèrie
d’elements vinculats al nostre
municipi”. La museïtzació de la
Casa de Cultura, la rehabilitació
del parc del Llac o l’itinerari “El
Masnou, terra de mar” són alguns
exemples de les intervencions
que es van dur a terme aleshores.
A més d’agrair l’ajut de molta
gent, entre ells, el de les
associacions de veïns i veïnes
que tenen una mina d’aigua a
casa seva, l’alcalde va recordar
que “les mines d’aigua són un
Diversos patis i eixides privats van obrir al públic durant aquell matí. RAMON BOADELLA
INTERÈS CREIXENT

Des de l’obertura al públic de
la Mina d’Aigua (2013), s’ha
anat incrementant el nombre
de visites i l’interès per aquest
element patrimonial
i històric del Masnou

dels elements patrimonials que
singularitzen el nostre municipi
i cal continuar promocionant
el patrimoni cultural vinculat a
aquest bé”. Cert és que, des de
l’obertura al públic de la Mina
d’Aigua, ha anat incrementant
el nombre de visites i l’interès
per aquest element patrimonial

Es va poder visitar un tram de les mines i un refugi antiaeri. RAMON BOADELLA

i històric del Masnou. Així ho va
confirmar la regidora de Turisme,
Neus Tallada, que va informar
que les places per visitar-la
s’havien exhaurit fins a final
d’any.
Tal com va dir la regidora, “aquest
projecte neix de la necessitat de

tenir un punt d’acollida per a tots
els visitants que venen a veure les
mines i per posar en valor aquest
element patrimonial que tenim
al poble”. Tallada va explicar als
assistents el contingut d’aquest
nou equipament així com les
activitats que conformaven la
celebració. Al Centre d’Interpretació
de la Mina d’Aigua s’hi recrea
un safareig (reconstruït amb
peces originals), s’hi mostren
objectes vinculats a la construcció
d’aquesta xarxa subterrània per
a l’abastament d’aigua i s’hi pot
veure l’audiovisual Les mines del
Masnou, un patrimoni de tots i
totes.
A més, per celebrar la inauguració
d’aquest nou espai municipal,
durant la jornada, es va poder
visitar un tram de les mines i
un refugi antiaeri. Alhora, els
visitants van tenir l’oportunitat de
descobrir diversos patis i eixides
privats que van obrir al públic
durant aquell matí. També es van
organitzar dues activitats més
vinculades a aquesta obertura:
l’escape room “El misteri de les
mines d’aigua” i una visita guiada
a la Mina d’Aigua. Ambdues van
exhaurir les places.
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INSTITUCIONAL

El Masnou es declara en emergència
climàtica i ambiental
El Ple aprova per unanimitat un acord i una moció per lluitar contra el canvi climàtic
i establir un pla amb accions concretes

Sessió plenària del 19 de setembre. DOMÈNEC CANO

E

l Ple municipal del setembre,
que va tenir lloc el dia 19,
va aprovar per unanimitat
dues iniciatives complementàries
centrades en el mateix objectiu:
lluitar contra el canvi climàtic i
mitigar-ne els efectes establint
accions concretes en l’àmbit local.
D’una banda, es va aprovar
l’adhesió del municipi al
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses
pel Clima i l’Energia. Tots els
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OBJECTIUS CONCRETS

Un dels compromisos
aprovats va ser el de
reduir les emissions
de CO2 al municipi un 40%,
com a mínim, d’aquí
al 2030

regidors i regidores presents
(20) van votar-hi a favor. Es
trobava absent el portaveu de
la CUP, Fèlix Clemente, únic
membre del grup. De l’altra, ja
gairebé al final de la sessió, es
va aprovar per unanimitat una
moció per declarar el Masnou en
situació d’emergència climàtica
i ambiental. La van aprovar per
unanimitat els 21 regidors i
regidores del consistori.

>C
 ompromís local d’abast
europeu
Cristina Ramos, tinenta d’Alcaldia
i regidora de Medi Ambient, va
exposar el contingut del Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima
i l’Energia, que adapta i fa més
ambiciós un primer acord similar
impulsat el 2008 per la Unió
Europea i al qual es va adherir el
Masnou el 2009. “És una iniciativa
de la Unió Europea per implicar el

INSTITUCIONAL
món local, davant l’evidència que
el canvi climàtic és ja una realitat”,
va introduir la regidora abans
d’enumerar els objectius concrets
dels compromisos que adquireix
ara el Masnou.
En primer lloc, reduir les
emissions de CO2 al municipi
un 40%, com a mínim, d’aquí al
2030. En segon lloc, incrementar
la resiliència local davant els
impactes del canvi climàtic.
Finalment, cooperar i intercanviar
experiències i coneixement amb
la resta d’actors de dins i fora
de la Unió Europea. Aquests
objectius s’han de materialitzar
a través del Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC), inclòs en aquest pacte. El
Masnou es compromet a redactar
aquest pla, que ha de detallar
accions concretes, en el termini
de dos anys. Per elaborar-lo,
sol·licitarà un ajut a la Diputació
de Barcelona.
En aquest punt, els regidors
i regidores de l’oposició van
prendre la paraula per expressar
el seu suport total a la iniciativa
i van incidir en l’emergència
d’aquesta crisi planetària.
Tot i mostrar-hi el seu suport,
Neus Villarrubia, portaveu de
Fem Masnou, va introduir-hi
suspicàcia: “És hora que facin
els deures de veritat, amb rigor
i seriositat [...]. Aquesta lluita
s’ha de fer amb mesures que
signifiquin un canvi estructural
en el model de poble, com
la gratuïtat del bus urbà o
una aposta decidida per l’ús
d’energies renovables”. Cristina
Ramos va respondre: “Aquest
acord és una aposta que fem des
del Govern, amb compromisos
concrets i quòrum; hi creiem
plenament”.
>E
 mergència planetària
Un dels últims punts del Ple
va ser la moció que declara el
Masnou en emergència climàtica
i ambiental. Es va aprovar per
unanimitat. El debat d’aquesta

COMPROMÍS LOCAL

Unanimitat dels regidors i
regidores del Ple per donar
suport a les iniciatives per
lluitar contra el canvi climàtic

iniciativa va quedar molt lligat
al punt del Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses. En gran mesura,
va reforçar-ne i ampliar-ne els
acords.
Ivan Ollé, regidor de JxCAT-Units,
va presentar la moció, explicitant
la transcendència de la crisi
climàtica: “Parlem del futur del
nostre entorn, dels infants, de les
generacions futures, de la vida
al planeta”. Amb la declaració
d’emergència, continuava Ollé,
“s’estableix la necessitat d’actuar
de manera intensa els propers
deu o quinze anys”. En concret,
cal reduir les emissions un 45%
d’aquí al 2030 i assolir el nivell
“d’emissions netes nul·les” el 2050.
El regidor va posar l’accent també
en la importància de “canviar
les consciències de la gent” i va
animar tothom a participar en
les mobilitzacions mundials que
es van organitzar entre el 20 i el
27 setembre, dia en què es va
convocar la Vaga Mundial pel
Clima.
Pel que fa al redactat de la moció,
l’únic punt de dissensió estava
relacionat amb els òrgans que
proposa crear al Masnou per dur
a terme accions efectives. D’una
banda, la Taula d’Emergència
Climàtica, definida per Ollé com
un grup de treball amb personal
expert, tècnic i representants
polítics, però també amb entitats
i ciutadania en general. De l’altra,
un Consell Municipal de Medi
Ambient, pensat com l’òrgan de
consulta i participació ciutadana.

L’Equip de Govern va presentar
una esmena en entendre que
aquest consell no és necessari,
tal com va expressar la regidora
Cristina Ramos: “Proposem que la
Taula d’Emergència Climàtica reti
comptes davant el Consell de la
Vila, com a òrgan de participació
general que ja existeix, sense
haver de crear-ne un de nou i
tenint en compte que estem
parlant d’un tema transversal, que
afecta la vida en la seva globalitat”.
Aquesta esmena, però, no va
prosperar, en ser rebutjada amb
10 vots en contra (Fem Masnou,
PSC, JxCAT-Units i CUP), 9 a favor
(ERC) i 2 abstencions (Cs). Per tant,
com que la moció es va aprovar tot
seguit per unanimitat, havent-hi
incorporat altres esmenes abans
de la sessió plenària, finalment
el Ple va disposar la creació dels
dos òrgans: la Taula d’Emergència
Climàtica i el nou Consell Municipal
de Medi Ambient.
Tots els grups van expressar el seu
posicionament polític. El primer va
ser Fèlix Clemente, de la CUP, que es
mostrava a favor d’una moció “que
aprofundeix en el Pacte d’Alcaldes
i Alcaldesses”. També perquè, al
seu parer, reforça la participació
ciutadana, que, segons Clemente,
l’Equip de Govern no fomenta
prou, i va expressar el seu temor
pel fet que finalment tot quedi
en declaracions d’intencions. Va
recordar reclamacions que fa temps
que planteja el seu grup: “Amb la
recollida d’escombraries porta a
porta reduiríem tones i tones de
CO2, com moltes altres accions que
podríem estar fent i no fem.”
Stella Parodi, de Cs, va subratllar
que “el canvi climàtic és un
problema de tothom; no té
ideologies i les solucions vindran
de la suma de voluntats de la
ciutadania, el sector productiu i el
poder polític”.
“És clara l’evidència que el canvi
climàtic no té marxa enrere”, va
afirmar Maria Llarás, del PSC. Va

continuar instant a l’assoliment
de més acords amb altres
administracions i actors: “Fem un
tot per traçar les línies del món que
volem deixar als més joves i a les
generacions futures.”
“Només amb la participació i la
implicació ciutadana podrem
aconseguir que les coses canviïn”,
va afegir Neus Villarrubia, de
Fem Masnou, que va aportar,
juntament amb la CUP, l’apunt
crític envers el govern: “La
participació és una assignatura
que el Govern d’ERC té encara
molt suspesa.” Va reiterar la crida
a la ciutadania masnovina perquè
participés en les mobilitzacions
convocades arreu del món.
Llegiu la crònica sencera a
www.elmasnou.cat

>E
 XPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de
l’expedient 23/2019, de
modificació per crèdit
extraordinari finançat amb
baixa. Del 27 de setembre al
18 d’octubre de 2019.
Aprovació inicial de les bases
específiques reguladores
per a la participació en els
concursos de guarniment
d’aparadors dels establiments
amb local a peu de carrer al
municipi del Masnou. Del 15
d’octubre al 25 de novembre
de 2019.

> ANUNCIS
Aprovació de les
assignacions econòmiques
als membres dels òrgans de
la Mancomunitat de Serveis
d’Alella, el Masnou i Teià.
Nomenament del personal
encarregat de la gestió de
la Mancomunitat i les seves
gratificacions.
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INSTITUCIONAL

Es presenta el llibre ‘Quaranta anys de democràcia
local al Masnou’
La publicació és obra del periodista Josep Bernabeu i el fotògraf Gerard Poch

L

a sala de plens de l’Ajuntament va acollir, el 26 de setembre, la presentació del
llibre Quaranta anys de democràcia local al Masnou (1979-2019),
elaborat pel periodista Josep
Bernabeu i el fotògraf Gerard
Poch.
Van participar-hi tres dels
quatre alcaldes que ha tingut
el Masnou des del 1979: Josep
Azuara, Eduard Gisbert i Jaume
Oliveras, alcalde actual. No va
poder assistir-hi Pere Parés.
Entre altres regidors i regidores,
de l’Ajuntament actual i d’altres mandats, hi havia Carme
Giralt, primera dona regidora
al Masnou, el 1979, i distingida
recentment amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya.
Les presentacions van ser a
càrrec de l’actual alcalde, Jaume Oliveras, que va recordar
l’acte de reconeixement que
es va celebrar el març passat a
bona part dels regidors i regidores que ha tingut el Masnou
des de la represa dels ajuntaments democràtics, a partir
de les eleccions municipals
del 3 d’abril del 1979. “El llibre
és una recopilació d’aquests
quartanta anys, resumits de
manera molt visual i gràfica”,
sintetitzava Jaume Oliveras,
alhora que destacava el fet que
hi apareguin tots els regidors i
regidores de l’Ajuntament des
de la fi la dictadura.
Ja entrant en matèria, Josep
Bernabeu va explicar que
l’obra s’estructura en dos
grans blocs. El primer es
dedica als regidors i regidores
d’aquests quaranta anys. Això

A més dels autors del llibre, van participar-hi tres dels quatre alcaldes que ha tingut el Masnou des del 1979. RAMON BOADELLA
ELECTES LOCALS

Al llibre hi apareixen tots
els regidors i regidores de
l’Ajuntament del Masnou des
de la fi de la dictadura
converteix el llibre en una
rigorosa guia amb moltíssi-

ma informació històrica: els
governs que hi ha hagut al
Masnou, les candidatures i els
resultats de totes les eleccions... També inclou entrevistes
amb els quatre alcaldes, que
hi han aportat fotografies personals. El segon bloc se centra
en l’acció de govern i en els
canvis que ha viscut el Masnou
en aquests quaranta anys. S’es-

tructura per temes: transformació social i urbana, equipaments, evolució demogràfica,
teixit associatiu... Tant Bernabeu com Poch van destacar la
predisposició i col·laboració de
moltes persones per elaborar
aquest llibre, des dels mateixos alcaldes i altres regidors
i regidores, fins al personal
tècnic de l’Arxiu Municipal, que
els va facilitar bona part dels
documents i el material gràfic
que conté el llibre.

DOS CAPÍTOLS

El llibre vol ser una rigorosa guia amb informació històrica. RAMON BOADELLA

El llibre s’estructura en dos
blocs: el primer, es dedica
als regidors i regidores
d’aquests quaranta anys; el
segon, se centra en l’acció de
govern i en els canvis que ha
viscut el municipi
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MOBILITAT

Cap a una mobilitat sostenible
El Masnou se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat
gegants arribés a la plaça, el
grup d’animació Els Coloraines
va fer passar una bona estona a
grans i petits.

Una cercavila des de l’edifici de Roger de Flor, 23, va arribar fins a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. RAMON BOADELLA

A

jornada per la pluja, finalment, la festa de cloenda
de la Setmana Europea
de la Mobilitat es va poder celebrar el diumenge 22 de setembre. La tarda va començar amb

una cercavila des de l’edifici de
Roger de Flor, 23, fins a la plaça
Nova de les Dones del Tèxtil per
celebrar la transformació del
carrer de Roger de Flor en zona
de vianants. Hi van participar di-

verses entitats: la colla bastonera Ple de Cops, la de geganters i
la de diables, i diverses escoles,
com les de Ferrer i Guàrdia,
Ocata, Marinada... Després que
la cercavila amb música, foc i

Aquesta jornada va servir per
cloure una setmana dedicada
a promoure hàbits més sostenibles, segurs i saludables en
els desplaçaments quotidians.
L’Ajuntament del Masnou es va
sumar a la Setmana Europea
de la Mobilitat amb aquesta
activitat i també oferint, el dia
18, transport públic gratuït per
als masnovins i masnovines.
Durant la jornada es va poder
utilitzar de manera gratuïta
l’autobús urbà del Masnou (línia
C19). A més, durant el mateix
dia, els usuaris i usuàries de Rodalies Renfe van poder aparcar
gratuïtament el seu vehicle al
pàrquing del port esportiu del
Masnou.

Camí escolar: un itinerari segur per a l’alumnat de l’Escola Marinada

T

ambé durant aquesta
setmana, l’Ajuntament i
l’Escola Marinada van fer
diverses activitats amb l’alumnat
per presentar el camí escolar del
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centre, que s’ha habilitat recentment, adaptant un itinerari segur
i senyalitzat per fomentar els
desplaçaments a peu d’alumnes i
les seves famílies. Es van oferir al-

gunes xerrades, a més de sortides
per conèixer el camí. També es va
presentar la targeta de transport
públic T-16, per a nens i nenes
d’entre 4 i 16 anys, que els permet

fer gratuïtament un nombre
il·limitat de viatges a la xarxa de
transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona
tarifària on resideixi l’infant.

OBRES

Un bar per al Complex
Aprovat de forma inicial el projecte per crear aquest local a l’equipament esportiu

A

mitjan setembre, la
Junta de Govern Local va
aprovar de forma inicial
el projecte per crear un bar al
Complex Esportiu municipal,
equipament que recentment
va inaugurar la seva ampliació,
amb una nova nau, a més de
les dues que ja existien. De fet,
l’espai per al nou bar queda ubicat en un annex, que es va crear
durant l’ampliació i que uneix la
part nova i l’antiga, al centre del
complex actual.
Així, el projecte consisteix en
l’adequació d’aquest espai per
tal que pugui acollir un bar.
UBICACIÓ

El nou bar queda situat en un
annex, que es va crear durant
l’ampliació i que uneix la part
nova i l’antiga, al centre del
complex actual

Renderització del futur bar projectat al Complex Esportiu. CEDIDA
El local, situat a peu de carrer,
comptarà amb una superfície de
89,24 metres quadrats, un cop
finalitzi l’obra. L’objectiu és crear
un indret acollidor, obert, amb la
possibilitat de tenir una terrassa
exterior.

S’ha establert una licitació de
99.625,60 euros per a l’execució
de les obres. Es preveu que els
treballs per adequar el local
puguin començar a principis
del 2020, en funció de l’evolució
dels tràmits administratius.

Es troba en fase d’exposició
pública fins al 29 d’octubre.

Amb el bar es completa el
projecte d’ampliació i renovació

del Complex Esportiu Municipal
i el seu entorn. Juntament amb
les obres del nou pavelló es van
remodelar també els carrers que
hi donen accés: Ciutat de Sant
Sebastià i Roger de Llúria. De
fet, l’annex on hi haurà el bar es
troba davant de la intersecció
d’aquestes dues vies, que té
forma d’ela majúscula.

La Generalitat projectarà una rotonda a l’N-II
La intersecció giratòria se situaria a l’altura del supermercat Caprabo

E

l 9 de setembre,
l’alcalde del Masnou,
Jaume Oliveras, i el
de Teià, Andreu Bosch, es
van reunir amb el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat,
Isidre Gavín, per parlar sobre
el projecte constructiu d’una
nova rotonda a l’N-II amb
la riera de Teià, a tocar del
supermercat Caprabo.
El nou enllaç permetria assolir
una millor funcionalitat i
seguretat en aquesta cruïlla i,
alhora, donar una solució més

adequada i segura als moviments
d’entrada i sortida des del
passatge de la Riera. La rotonda,
que suposaria una millora notable
de l’accessibilitat als municipis del
Masnou i Teià, tindria un cost de
mig milió d’euros.
Tal com va explicar Gavín als
alcaldes durant la trobada, des
del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, a través del
Servei Territorial de Carreteres
de Barcelona, ja s’ha redactat
la proposta d’ordre d’estudi

Vista aèria de la ubicació de la rotonda. CEDIDA
del corresponent projecte
constructiu de la rotonda. El
secretari va afegir que també

caldrà fer un estudi de la
mobilitat així com del trànsit i
la capacitat de la rotonda.
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HABITATGE

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla
local d’habitatge del Masnou
La sessió amb la ciutadania es farà el 23 d’octubre
d’un habitatge digne en condicions assequibles. Es planteja
com un document de caràcter
analític (analitza i diagnostica
la problemàtica municipal en
matèria d’habitatge), estratègic
(defineix les directrius d’actuació municipal) i de contingut
operatiu (desenvolupa i proposa
programes i actuacions).

L’

Ajuntament del Masnou
ha iniciat els treballs d’elaboració d’un nou Pla local
d’habitatge del Masnou (PLH) per
analitzar la situació actual en la
matèria i afrontar els nous reptes

12
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Al Masnou, la creació d’aquest
Pla s’ha dividit en tres fases.
La primera ha consistit a dur
a terme una anàlisi i diagnosi
de la situació actual de l’habitatge al municipi, la segona
s’enceta aquest mes d’octubre i fa
referència a la participació de la
ciutadania, i la tercera correspon
a l’elaboració d’un pla d’acció que
defineixi els objectius, les estratègies i les propostes d’actuacions.
Una vegada treballades aquestes
fases, el proper pas serà tramitar el
Pla. Un cronograma idoni preveu
tancar-lo a mitjan 2020.
durant els propers anys. El PLH és
el document tècnic que defineix,
per un període de sis anys, les
estratègies i propostes que cal
desenvolupar per fomentar el
dret de la ciutadania a gaudir

> I MPLICACIÓ
DE LA CIUTADANIA
Aquest mes d’octubre correspon
als masnovins i masnovines dir
la seva sobre aquest àmbit. Amb

l’objectiu de recollir les visions
de la ciutadania i les entitats,
s’han programat dues sessions:
DIMECRES 23 D’OCTUBRE,
a les 19 h: Sessió oberta amb
la ciutadania
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)
Cal omplir la sol·licitud en línia
que trobareu a www.elmasnou.cat
per participar-hi.
DIMECRES 30 D’OCTUBRE
a les 19 h: Sessió amb les entitats del municipi (amb invitació)
També se’n farà una tercera amb
els càrrecs electes del consistori.
A més, s’ha habilitat un qüestionari en línia a www.elmasnou.cat
perquè qualsevol ciutadà o
ciutadana hi pugui fer les seves
aportacions. Una vegada recollides, s’oferirà una sessió de retorn
informativa, oberta a tots els
participants de les diferents sessions anteriors, per presentar-los el
resultat final del Pla local d’habitatge, i explicar-los les actuacions
previstes en el Pla i com el procés
participatiu ha incidit en el disseny de les actuacions.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

La pràctica centrarà
les V Jornades d’Ocupació

A
S'hi van poder tastar 36 tapes diferents. RAMON BOADELLA

Reeixida nit de tapes
al Mercat
L’equipament va obrir portes a la nit
per compartir suculentes propostes
gastronòmiques

D

issabte 5 va tenir lloc la Nit
de Tapes que organitza el
Mercat Municipal. Un bon
nombre de públic va acudir-hi per
degustar tota mena de propostes
ben saboroses. En total, es van

vendre 8.500 tiquets per degustar
36 tapes de les diferents parades
del Mercat maridades amb vi DO
Alella. La celebració també va
comptar amb un desfilada de moda
i l’actuació d’un conjunt musical.

principis de novembre,
entre el 6 i el 8, arriba
una nova edició de
les jornades que organitzen,
anualment i conjuntament, els
municipis d’Alella, el Masnou
i Teià i que versen sobre
l’ocupació.

creativitat, i gestió del temps i
de les emocions.

La conferència inaugural serà
al Masnou i, enguany, es faran
activitats tant al matí com a
la tarda, per facilitar l’accés
a persones desocupades,
treballadores i estudiants.
La temàtica escollida per a
aquesta edició té per objectiu
entrenar els participants
sobre diferents competències
(habilitats). Així, els tallers
seran eminentment pràctics i
la idea parteix d’un “gimnàs de
competències” per “entrenar”,
adquirir i millorar habilitats
en les àrees de comunicació,
orientació a l’objectiu,

A més, en tractar-se
“d’entrenar” aquelles
competències que es vulguin
millorar, els assistents podran
participar en tots aquells tallers
en què estiguin interessats,
sense que hi hagi un itinerari
obligatori.

Aquests workshops s’adrecen
a persones ocupades i
desocupades dels tres municipis
per tal que puguin millorar les
competències transversals.

Atès que les places són
limitades, cal inscripció prèvia,
que es podrà fer posant-se en
contacte amb el Servei Local
d’Ocupació o mitjançant
un formulari d’inscripció
que trobareu a
www.elmasnou.cat.

Alumnes de l’FP dual fan pràctiques a l’Ajuntament
Completen els seus estudis del CFGS d’Integració Social

T

res alumnes de l’Institut
Maremar realitzen les
pràctiques de l’FP dual
a l’Ajuntament del Masnou.
Completen així els seus estudis
del Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Integració Social amb
formació dual. El 2 d’octubre van
ser rebudes per l’alcalde, Jaume
Oliveras, la regidora de Promoció
Econòmica, Sílvia Folch, i la
d’Acció Social, Yulay Martínez, per
donar-los la benvinguda com a
part de l’equip de l’Ajuntament.
Una de les alumnes realitza les
pràctiques a la Regidoria d’Acció

Social, al Departament de Gent
Gran i Dependència. La segona
ho fa al Servei Local d’Ocupació,
i, la tercera, també a la Regidoria
d’Acció Social, formant-se i
treballant en dos serveis: al
Centre de Distribució d’Aliments
(CDA) i a l’Equip Bàsic d’Atenció
Social (EBAS). Totes tres realitzen
mitja jornada, durant gairebé
deu mesos i integrades als equips
tècnics.
L’Ajuntament els ha assignat un
tutor o tutora, professionals del
consistori, que els acompanyen
en el procés formatiu i

laboral. Aquestes pràctiques
són remunerades i, en total,
l’Ajuntament hi dedicarà més de
8.000 euros.
Aquest és el quart any en què
el consistori incorpora alumnes
de l’FP dual en pràctiques. Tot
plegat queda regulat amb un
conveni de col·laboració signat
pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, titular de
l’Institut Maremar, i l’Ajuntament
del Masnou. A més de regular
les pràctiques de l’FP dual,
l’acord inclou la possibilitat que
ambdues parts col·laborin en

altres aspectes relatius a l’àmbit
formatiu i laboral, en benefici de
l’alumnat de l’Institut Maremar
i de la plantilla de treballadors i
treballadores de l’Ajuntament.

Benvinguda a les estudiants.
MIREIA CUXART
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El Masnou commemora els vuitanta anys
de la fi de la Guerra Civil
Una exposició, una taula rodona, la presentació d’un llibre i l’homenatge
a Lluís Companys conformen el cicle d’actes
total, a Catalunya, un 3% de les
integrants de les milícies eren
dones “una nombre petit però
significatiu, si tenim en compte
que estem parlant d’una Espanya
encara profundament masclista”,
va afegir. Rosa Toran hi va aportar
una anàlisi sociològica d’aquestes
dones.

Berger, Oliveras i Toran van intercanviar opinions durant el debat. RAMON BOADELLA

E

l Masnou va començar
el cicle d’actes per
commemorar els vuitanta
anys de la fi de la Guerra Civil
amb la presentació del llibre Les
milícies antifeixistes, de Gonzalo
Berger, l’11 d’octubre, a la sala
capitular de l’Ajuntament. La
taula rodona entre l’autor,
la historiadora Rosa Toran i
l’alcalde, Jaume Oliveras, va obrir
diversos temes de debat històric
entre els molts que planteja la
monografia: des de la creació del
Comitè Central de les Milícies
Antifeixistes, la relació amb el
poder de la Generalitat, el procés
de recuperació de competències
per part del Govern català, la
conversió, després, en l’Exèrcit
Popular, el debat sobre els fronts
militars o el paper de la dona.
El llibre de Berger, que defineix
les milícies com “un exèrcit de
civils voluntaris”, se centra en
els primers mesos de la guerra,
concretament del 21 de juliol
de 1936 al 31 de desembre del
mateix any, i descriu l’evolució
dels tres principals fronts de
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batalla −Mallorca, Madrid i
l’Aragó−, l’ambient polític i la
relació entre els governs català i
espanyol.
Com va dir l’alcalde a l’autor,
“amb aquest llibre has destruït
molts mites de nombroses dades
que es donaven per bones”. És el
cas del paper de les milicianes, de
les quals es deia que havien estat
poques, la majoria prostitutes,
dèbils i incapaces, però, com
va explicar Berger, “n’hi van
anar moltes —a Barcelona van
ser més de 2.000—, que van
ocupar els mateixos llocs i van
fer les mateixes tasques que
els seus companys”. Però —va
seguir— “van ser reprimides,
en primera instància, pels seus
mateixos companys, que van fer
campanyes molt dures contra
les dones al front”. Redreçant un
altre tòpic, sobre l’afiliació política
d’aquestes milicianes, Berger
va afegir que, principalment,
eren anarquistes, però també
hi havia dones d’ERC, del PSUC,
d’Estat Català, del POUM...”. En

Un altre dels temes fonamentals
que es van tractar va ser el
de la convivència entre el
Comitè Central de les Milícies
Antifeixistes i el Govern de
la Generalitat. El primer va
ser l’eina que va fer servir el
govern per organitzar i dotar de
capacitat militar els voluntaris
per defensar Catalunya. “Tot i
que eren voluntaris, els milicians
van començar a cobrar, i qui
paga mana”, va dir Berger. Per
tant, el poder real, segons va
afirmar, “el tenia la Generalitat i
el Govern de Companys”. Sobre
aquest tema, Rosa Toran va voler
contextualitzar les circumstàncies
excepcionals d’aquell moment i
la rapidesa dels canvis: “hi ha un
cop d’estat, es dissol l’exèrcit...
Com pots afrontar una guerra
quan una bona part dels caps
de l'exèrcit han protagonitzat
l'aixecament?” La historiadora
del Masnou va afegir que “un cop
queda clar que amb voluntarisme
la guerra no es guanyarà, que hi
LES MILICIANES

Berger va confirmar que un
bon nombre de dones van
anar al front i van fer les
mateixes tasques que els
seus companys

ha d’haver disciplina, jerarquia...
es creen les escoles populars de
guerra”.
Seguint amb la importància de
contextualitzar els fets, l’alcalde,
també llicenciat en història
contemporània, va enumerar
un seguit de personatges “que
van ser fonamentals en aquell
moment, com Josep Tarradellas,
Jaume Miravitlles o Joan
Comorera”. Sobre ells, Berger
va dir: “Són tan interessants que
cadascun d’ells mereixeria un
capítol a part.”
“En un moment ideològic tan
potent”, com va dir l’autor del
llibre, “el problema de fons, per
sobre de tot, és que no hi havia
armes ni capacitat tècnica per
fer-ne”. El seu estudi també tracta
de com el Govern republicà
va boicotejar les milícies
antifeixistes. Tal com va explicar,
“el Govern de la República, que
sí que tenia armes i capacitat
econòmica, va entendre que
Catalunya funcionava com una
entitat autònoma i va escanyar
la Generalitat”. Un error que,
segons Berger, va fer que “es
perdés una guerra que només
es podia guanyar”. En aquest
sentit, Oliveras va entrar en
l’àmbit de l’estratègia militar
per treure el tema dels fronts
de guerra. “Hi va haver un excés
de prioritzar Madrid més com a
símbol que no pas com a ciutat
estratègica en detriment dels
fronts d’Aragó o de Mallorca”, va
dir el batlle. Precisament al llibre
de Berger s’hi recull la crítica
que fa l’anarconsindicalista José
Buenaventura Durruti sobre
les prioritats dels fronts de

CULTURA
guerra. Amb tot, tal com es va
explicar a l’acte, malgrat la tasca
de sabotatge, van ser capaços
d’obtenir importants èxits militars
i de resistir la pressió d’un exèrcit
professional.
Finalment, però no menys
important, es va parlar dels
masnovins a les milícies populars.
Un total de 54 veïns del Masnou
es van afegir com a voluntaris
a les milícies. Aquest tema va
servir per donar pas, tot seguit,
a la inauguració de l’exposició
“Voluntaris masnovins a la guerra
del 36”, inclosa en el projecte
“1939, l’abans i el després.
Memòria en xarxa, exposició
compartida”, de la Diputació
de Barcelona, i en el projecte
de recuperació històrica del
Memorial Democràtic.
A l’exposició, que es podrà visitar
fins a l’1 de desembre a la Casa
de Cultura , s’hi poden veure
alguns aspectes desconeguts
del conflicte a la comarca i
al Masnou. Com va explicar
Berger als assistents, hi ha una
primera part en què s’explica
de manera molt sintetitzada
com s’articula la resposta civil
i política del cop d’Estat, què
implica el Comitè Central de les
Milícies Antifeixistes respecte
a l’organització dels voluntaris
i quin és el comportament

després al front. La part més
interessant de cara als masnovins
i masnovines és la que explica
qui van ser i on van anar els
voluntaris del Masnou. També,
hi ha peces de l’època i d’altres
peces originals de les diferents
organitzacions i sindicats del
front popular.
> Homenatge a Lluís Companys
en la reobertura dels jardins
que duen el seu nom
Els actes van continuar el
diumenge 13 d’octubre, al
migdia. Prop d’un centenar de
persones van participar en la
inauguració de la remodelació
dels jardins de Lluís Companys.
L’acte es va centrar en
l’homenatge al president de la
Generalitat de Catalunya afusellat
pel règim franquista, tenint en
compte que els jardins duen el seu
nom i la proximitat de l’aniversari
de la seva execució, perpetrada el
15 d’octubre del 1940.
MILLORA

Els jardins de Lluís Companys
han estat remodelats
recentment i la reobertura
es va fer coincidir amb
l'aniversari de l'execució
de qui fou president
de la Generalitat

L'exposició sobre les milícies es podrà veure fins a l'1 de desembre. RAMON BOADELLA

La JOCEM va omplir de música l'espai enjardinat. RAMON BOADELLA
Els Trabucaires d’Ocata van
donar el tret de sortida a l’acte,
disparant diverses salves que
recordaven els últims instants
de vida d’un president escollit
democràticament. Després,
Marta Roig, presentadora de
l’acte, va fer una breu referència
històrica a l’espai que ocupen
els jardins, un indret que
antigament era agrícola, ja que
estava situat als afores del nucli
urbà. S’hi conserva “un testimoni
emblemàtic”, en paraules de
Roig: una barraca que en una
altra època havia estat envoltada
de vinyes, on es guardaven
eines i s’aixoplugava la gent que
treballava al camp.
Miquel Sitjar va narrar els anys
més rellevants de la biografia
de Lluís Companys. Ho va fer en
quatre fragments, intercalats amb
peces musicals dels compositors
Mascagni, Toldrà, Beethoven i
Grieg, interpretades per la Jove
Orquestra de Cambra del Masnou.
En cadascun dels fragments,
Sitjar rememorava diverses
etapes de la vida de Companys,
com a advocat defensor de
sindicalistes, militant catalanista,
polític i president. Incloïa textos
escrits pel mateix president i per
la seva vídua, Carme Ballester,
com un en què recordava com
la Gestapo nazi, en col·laboració
amb el règim franquista, havia
detingut el seu marit quan
el matrimoni estava exiliat a
França i mentre aquest país es
trobava ocupat per l’Alemanya
nazi. L’alcalde, Jaume Oliveras,
va fer el parlament que tancava

l’acte. Va començar parlant de
la reobertura dels jardins i va
expressar el desig que el veïnat
utilitzi i gaudeixi d’aquest espai.
La remodelació ha consistit en
l’eliminació d’escorrenties i la
millora de l’accessibilitat, entre
d’altres. Va anunciar que en breu
s’iniciarà una segona fase, per
tal d’instal·lar-hi una guingueta i
mobiliari urbà.
Va dedicar la resta del discurs al
president Companys i, recordant
la seva “mort tràgica” a mans
“del règim criminal de Franco”,
sense oblidar la figura de la
seva segona esposa i vídua,
Carme Ballester, que també va
ser una “militant compromesa”,
finalment reconeguda com
a víctima del nazisme per la
República Federal Alemanya.
Va fer un paral·lelisme entre la
repressió del franquisme i el
moment actual, en què membres
del govern català, activistes,
polítics i altres persones, ja siguin
independentistes, sobiranistes o
funcionaris públics, s’enfronten
a condemnes o causes
judicials. “La repressió envers
representants polítics catalans
escollits democràticament és una
constant en la nostra història”, va
afirmar, tot animant la ciutadania
a “afrontar amb dignitat, serenitat
i fermesa” la sentència del procés.
L’acte que tancarà el cicle en record
d’aquest esdeveniment històric serà
la presentació del llibre La repressió
al Masnou. 1939-1952, de Rosa
Toran. Serà el 28 de novembre, a les
19 h, a l’Edifici Centre.
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ACTUALITAT

Un poble viu
Espectacles, activitats i molta participació a la VII Fira d’Entitats
FESTA COL·LECTIVA

La celebració va servir per
fer xarxa i reforçar els vincles
entre les persones que fan del
Masnou un poble viu

jornada diverses activitats a les
seves parades.
N’hi havia per a tots els gustos:
des de tallers per a infants i adults
fins a jocs, passant per demostracions o recollides de signatures
per a causes solidàries.

El ball country va trepitjar fort durant la jornada. RAMON BOADELLA

La plaça Nova de les Dones del Tèxtil va acollir la celebració. RAMON BOADELLA

L

es entitats del Masnou van
oferir, el dissabte 6 d’octubre, una jornada plena
d’activitats a la VII Fira d’Entitats,
que va tenir lloc a la plaça Nova
de les Dones del Tèxtil.
Un total de 38 entitats i col·
lectius locals van atreure un
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nombrós públic, que va poder
visitar les diferents carpes instal·lades a la plaça per conèixer
els projectes i les diverses
iniciatives que duen a terme en
molts àmbits: social, cultural,
educatiu, solidari, esportiu,
veïnal... Una dotzena d’entitats van organitzar durant la

El degoteig de públic va ser constant. RAMON BOADELLA

ACTUALITAT

S’hi van poder veure exposades diverses maquetes navals. RAMON BOADELLA
prop de dues-centes persones
van degustar el dinar popular
organitzat per l’Ajuntament.
En definitiva, la Fira d’Entitats va
esdevenir una festa col·lectiva

que, més enllà d’evidenciar el
múscul del teixit social masnoví,
va servir per fer xarxa i reforçar els
vincles entre les persones que fan
del Masnou un poble viu.

Prop de quaranta entitats van participar en la trobada. RAMON BOADELLA
El públic també va poder gaudir
d’una dotzena d’espectacles i
altres esdeveniments a l’escenari
central. També en aquest capítol
va haver-hi una gran varietat: des
de ballades de country o swing
fins a un concurs per descobrir
arabismes en la llengua catalana, passant per reivindicacions
d’igualtat, esport i mostres de
cultura popular. Per agafar forces,

DIA INTENS

Activitats per a tots els gustos
i un dinar popular van tenir
cabuda a la setena jornada
festiva que té les entitats i
col·lectius del poble com a
protagonistes

Moment de l’exhibició del ball de bastons. RAMON BOADELLA

El col·lectiu LGTBI va reivindicar la igualtat. RAMON BOADELLA

El cant coral va omplir de música la plaça. RAMON BOADELLA
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COMUNITAT

La Setmana de la Gent Gran es fa gran
S’amplia l’oferta d’activitats per a aquest col·lectiu

L

a Setmana de la Gent
Gran torna amb força per
demostrar la importància
d’aquest col·lectiu al poble.
Amb la voluntat de continuar
donant resposta a les necessitats i als interessos de les
persones de 65 anys o més,
entre el 14 i el 20 d’octubre
tindran lloc diverses activitats
lúdiques, culturals, esportives

i de benestar pensades i destinades a aquest col·lectiu.

del municipi amb l’objectiu de
potenciar la seva participació.

Però, a més a més de ser les
protagonistes durant una
setmana, l’Ajuntament, amb
el suport dels casals de gent
gran del municipi, ha plantejat
aquesta setmana com el punt
de partida d’una acció dinamitzadora de la gent de més edat

Així, les activitats destinades
a aquest col·lectiu tindran
continuïtat durant el curs. De
moment, als equipaments municipals i als tres casals del municipi
hi podreu trobar un fullet informatiu que recull tots els tallers
(com el de risoteràpia o estimu-

lació de la memòria), visites
guiades i espectacles culturals,
a banda de les més de quinze
activitats que s'han programat
fins al gener del 2020.
La cirera del pastís serà el 16
de novembre. La Festa de la
Gent Gran es tornarà a celebrar a les pistes esportives de
Pau Casals.

Tot a punt per a les celebracions del 31 d’octubre
Castanyada i Halloween es fusionen al Masnou

D

’uns anys ençà, l’últim
dia d’octubre, al Masnou es combinen dues
celebracions: la tradicional i
d’arrel catalana Castanyada amb
la més recent festivitat d’origen
nord-americà de Halloween.
Són diversos els actes que
conflueixen el 31 d’octubre, dia
en què s’acaben barrejant les
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castanyes i els panellets amb
les disfresses i propostes més
terrorífiques.
Al Masnou, les celebracions
començaran a la tarda i s’estendran fins més enllà de mitjanit. Consulteu les activitats
a l’agenda d’aquest butlletí
(pàgina 30).

COMUNITAT

Un mes per als infants
Una quinzena d’activitats s’estendran al llarg del mes de novembre

E

l 20 de novembre se celebra
el Dia Internacional dels
Drets dels Infants i per
commemorar-lo, com cada any,
l’Ajuntament, amb la col·laboració de diverses entitats, ha
programat un reguitzell d’actes
perquè els més menuts i les seves
famílies puguin triar i remenar
entre les activitats previstes.

DIMECRES 6
DE NOVEMBRE
A les 18 h,
a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet
Xerrada “Amenaces i riscos
en l’ús d’Internet i les xarxes
socials”
A càrrec del Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya
(CESICAT). La imparteix: Josep
de la Casa, formador d’Internet
Segura. Adreçada a famílies amb
infants de 3 a 12 anys.

DIUMENGE 10
DE NOVEMBRE
A les 11.30 h,
al parc de Vallmora
Taller d’art efímer en plena
natura
A càrrec de Wood&Lab.
A les 18 h,
a l’Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre infantil:
El monstre dels colors
Adreçada a famílies amb infants

de 2 a 7 anys. Preu: 3 euros.
Entrades a www.elmasnou.cat
o a taquilla una hora abans de
l’espectacle.

DIMECRES 13
DE NOVEMBRE
A les 17.30 h,
a Can Malet (segona planta)
Xerrada: “Si m’ho fas tu, jo no
aprenc...”
Trobada per parlar de la importància de l’entorn en el desenvolupament de l’infant. A càrrec
d’Aniol Quintana (psicomotricista) i Pol Penalva (logopeda), del
CDIAP Maresme. Adreçat a famílies amb infants de 0 a 6 anys.

DIUMENGE 17
DE NOVEMBRE
A les 11 h,
a la pl. de l’Església, s/n
El gran joc “El Masnou,
terra de mar”
Un repte amb pistes escampades per tota la població, enigmes i proves esbojarrades que
s’hauran de fer amb un telèfon i
un compte d’Instagram.
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.

A les 12 h,
a l’Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre infantil i consum:
Simplicitats, de la Cia.
Xucrut Teatre
Adreçada a famílies amb infants
a partir de 5 anys.
Preu: 3 euros.
Entrades a www.elmasnou.cat
o a taquilla una hora abans de
l’espectacle.

DIMECRES 20
DE NOVEMBRE
A les 17.30 h,
a la Biblioteca Joan Coromines
Contes dels drets dels infants
A càrrec de l’Associació Vivim del
Cuentu.

DIUMENGE 24
DE NOVEMBRE
A les 11 h,
als jardins de la Nimfa
El Laberint
Instal·lació de gran format que
planteja el repte atemporal més
excitant. A càrrec d’Itinerània.

DIMECRES 27
DE NOVEMBRE

A les 17.30 h, a Can Malet
(segona planta)
Xerrada: “Castigar ens ajuda
a resoldre conflictes?”
A càrrec de Maria Godoy, educadora social i mediadora de
conflictes.

DIUMENGE 1
DE DESEMBRE

A les 11 h, al parc de Vallmora
“Gimcana familiar”
Proves d’agilitat, estratègia
i precisió mental.
A càrrec de JBM Projects.
*Activitat proposada pels nens
i nenes participants en el Consell
Municipal dels Infants, en el curs
2017-2018, en què van debatre
sobre els usos i activitats al parc
de Vallmora.
La Biblioteca també organitza altres activitats emmarcades dins
d’aquest mes commemoratiu:
L’hora Menuda amb “La panera
dels tresors” (6 de novembre),
Laboratori amb “Les cúpules de
Leonardo da Vinci” (9 de novembre) i dues sessions de L’Hora
del Conte amb En Bum i el tresor
del pirata (16 de novembre) i La
casa de la mosca fosca (30 de
novembre).
A més, el 24 de novembre,
l’Associació Catalana de Singles
i Oci Família ha organitzat un
dinar popular familiar a la plaça
dels Països Catalans amb paellada (14.30 h) i balls, tallers i jocs.
Per a més informació i compra
de tiquets: tel. 666 035 075 i
as.cat.sof@gmail.com

Aquest és un resum de la
programació que trobareu
detallada a l’agenda de la
pàgina web municipal
www.elmasnou.cat. També,
s’editarà en paper un fullet
informatiu que podreu trobar
als equipaments municipals.
Per a més informació, podeu contactar amb la Regidoria d’Infància (tel. 93 557 18
46 – infancia@elmasnou.cat).
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TURISME

Mariona Rifà guanya el concurs
#CarrersdelMasnou2019
Prop d’un centenar de fotografies van participar en la convocatòria
PAISATGE URBÀ

El concurs, que tenia els
carrers del municipi com
a temàtica, va tenir com a
guanyadora la fotografia que
immortalitzava el d’Adra
que, a més de la guanyadora —
que va aconseguir un 40% dels
vots—, va tenir com a finalistes els
usuaris @__monicasola__ (37%)
i @sergi71 (8%). El concurs, que
enguany tenia els carrers del
municipi com a temàtica, va tenir
dues fases. La primera va consistir

en la selecció de dotze fotografies
semifinalistes per part d’un
jurat professional i, la segona, la
votació popular a la xarxa social.
La guanyadora d’aquesta edició
es va anunciar el 26 de setembre al
compte d’Instagram @elmasnou.cat
i l’11 d’octubre, a l’Oficina de
Turisme, la regidora Neus Tallada
li va fer entrega del diploma
acreditatiu del premi: un dinar
per a dues persones al restaurant
Tresmacarrons del municipi.
L’exposició de les fotografies
participants es podrà veure del 5
de desembre al 12 de gener a la
Casa de Cultura.

Fotografia guanyadora. MARIONA RIFÀ

L

a tercera edició del
concurs fotogràfic a
l’Instagram convocat des
de l’Ajuntament del Masnou ha
tingut com a guanyadora Mariona
Rifà (@mrifab, a la xarxa social)
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i la seva fotografia del carrer
d’Adra. Entre el 20 de juliol i el
15 de setembre, un total de 97
fotografies de 39 usuaris i usuàries
diferents van participar en el
concurs #CarrersdelMasnou2019,

Tallada - a l'esquerra - entrega el diploma acreditatiu a Rifà. MIREIA CUXART

PUNT DE TROBADA

Un espai per estrènyer els llaços
amb la comunitat musulmana
L’Associació Cultural Islàmica Altaqwa treballa per la cohesió social
i la convivència al municipi

L'ACIA participant en una edició de la Jornada d’Entitats. ACIA

Q

uaranta anys han passat
des que el primer
immigrant marroquí,
Ahmed Driouech, va arribar
al Masnou. A partir d’aquest
moment, la població musulmana
ha format part del poble. Els
musulmans s’han endinsat al
Masnou, tant en l’àmbit quotidià
com cultural, social i econòmic.
“Tot això ha estat possible gràcies
al suport de l’Ajuntament i del
poble masnoví, que ha facilitat la
convivència entre els ciutadans”,
expliquen des de l’entitat.

Als anys noranta es va crear
per primera vegada aquesta
associació sota el nom de
Comunitat Islàmica del Masnou.
Va sorgir com una necessitat de
les persones musulmanes que
havien emigrat per no deixar
de banda la seva religió i seguir
compartint-la dins del grup.
Més endavant, es va fundar
l’Associació Cultural Islàmica
Altaqwa (ACIA), sense ànim
de lucre, que, a diferència de
l’anterior, a banda de la religió,
també incorporava la cultura i
tenia com a objectiu millorar la
convivència al municipi.

seguit de projectes que cerquen
la millora de les relacions
comunitàries al poble, tant en
el col·lectiu musulmà com en
els altres. Les activitats que
organitza se centren en diversos
àmbits, com l’aprenentatge de la
llengua àrab, sortides culturals,
organització d’actes (com
conferències i debats), festes tant
religioses com culturals i el treball
conjunt amb altres entitats del
poble, així com la col·laboració
en la inclusió dels menors
que migren sols i que viuen al
municipi. “Totes les activitats
que es desenvolupen a l’entitat
estan obertes a tota la població,
independentment de l’edat,
religió, sexe, color de la pell...”,
aclareixen.
En el futur, a aquesta associació
li agradaria ampliar el seu ventall
de projectes i activitats, “com
fer classes de reforç de català
i castellà per a totes aquelles
persones grans que no han tingut
l’oportunitat d’estudiar-lo”.

També els agradaria potenciar
més l’esperit crític mitjançant
més debats i conferències sobre
determinats temes en diferents
mitjans de comunicació. A més a
més, volen programar activitats
per a infants i joves, tallers de
teatre, actuacions de nasheed
(cançons religioses) i dur a terme
més trobades locals.
Des de l’entitat creuen que
“fer el pas cap a una inclusió
efectiva dins la societat
d’acollida no sempre és senzill,
i molt menys quan es tracta
d’una comunitat creixent i
cada vegada més exigent, ja
que comporta obligacions i
necessitats”. I conclouen: “Per
això es fa imprescindible la
creació de ponts de diàleg i
comunicació amb les autoritats,
l’Ajuntament i amb la mateixa
societat d’acollida.” En aquest
sentit, l’ACIA busca respondre a
aquestes necessitats i treballa per
millorar la convivència entre els
veïns i veïnes del Masnou.

L’ACIA està adreçada a tota
la població i desenvolupa un
Dinar de germanor a l’Espai Escènic. ACIA
INTEGRACIÓ

Sortida amb infants. ACIA

A més de la cultura i la religió,
l’entitat té com a objectiu
millorar la convivència
al municipi

Menjar col·lectiu a la mesquita. ACIA
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 MIREIA CUXART

Candela Calle
Directora de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)
Des del 2010, dirigeix un dels òrgans
més importants de la sanitat catalana:
l’Institut Català d’Oncologia (ICO), un
centre públic i monogràfic sobre el
càncer.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la
UB, diplomada en Direcció d’Empreses
per l’ESADE i màster de Recerca en Salut
per la UdL, Candela Calle és un exemple
de lideratge femení que fa anys que
està vinculada al sector sanitari català.
Ha format part del Programa d’atenció
a la drogodependència de l’Ajuntament
de Barcelona, de la Corporació Sanitària
Parc Taulí, de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, i de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida, sempre
ocupant llocs de responsabilitat. Entre
els anys 2016 i 2018 va compatibilitzar
el seu càrrec actual amb la gerència de
l’Institut Català de la Salut (ICS).
A més, també és professora i membre
de la Comissió Docent del màster en
Gestió Sanitària de l’UIC Barcelona,
de diversos consells d’administració i
patronats d’organitzacions socials, de
salut i recerca, així com conferenciant
habitual i autora de diversos articles.
En el moment de tancar aquesta edició,
havia estat nomenada candidata a ser
una de les cent dones més influents de
la Península.

La Dra. Calle, asseguda en un banc proper a l’església de Sant Pere. ENRIC CLARÓS
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La medicina és una professió
vocacional per excel·lència.
Què la va empènyer a estudiar
aquesta carrera?
Sempre he tingut molta
tendència a treballar i fer coses
per a les persones. Aquesta
voluntat de cuidar i tenir les
persones al centre de la meva
vida és el que em va fer pensar
que em volia dedicar a la
medicina. Tot i que és curiós,
perquè d’assistència n’he fet
molt poqueta, i des de fa trenta
anys em dedico a la gestió. Però
em dedico a la gestió tenint
en compte la persona com el
centre del model, des de la
vessant assistencial, per posar
tant el malalt en l’estratègia del
sistema com el professional,
que és el bé més preuat de les
institucions.

ENTREVISTA
De fet, a les institucions on
ha treballat ha promogut la
medicina basada en valors i
afectivitat.
Parteixo de la premissa que si
posem els valors en el discurs
de la institució, i és el relat
compartit per tots, les institucions
són molt més eficients. I quan
parlem de valorar, estem parlant
d’eficiència del sistema, de
qualitat i de pilars de govern de
les institucions d’una manera
ferma, perquè estem parlant
d’una gestió participativa, oberta,
de transparència i del fet que les
regles del joc siguin molt clares.
Fa gairebé deu anys que és al
capdavant d’una institució
que és un referent en l’àmbit
de l’oncologia. Quina missió
tenen?
Estar al front d’aquesta institució
és un dels regals més importants
de la meva vida. La nostra missió
és reduir l’impacte del càncer
a Catalunya amb una visió de
reconeixement internacional.
També tenim molt clar els nostres
valors de pensar com a pacient,
valors d’equip al teu costat, de
qualitat i de promoure d’una
manera molt clara la recerca. Som
un centre integral que apleguem
la prevenció, l’assistència, la
recerca i la docència, i ens cuidem
des del diagnòstic fins al final de
la vida.
Per sort, actualment, el 50% dels
càncers es curen, però encara
hi ha molt recorregut per fer
i nosaltres el que diem és: el
primer, curar; el segon, pal·liar; i,
si no, el tercer, cuidar. Tenim molt
integrat aquest missatge dins de
la nostra cartera de serveis.
Quins són els últims avenços en
la investigació sobre el càncer?
Creu que en veurem la cura
definitiva?
Es treballa perquè sigui així. El
proper 6 de novembre hi ha una
jornada en la qual presentem
resultats i podem dir que els
nivells de supervivència que

nosaltres tenim estan per sobre
d’altres institucions del nostre
país, d’Europa i dels Estats Units,
i és perquè tenim aquest model
integrat en el qual incorporem,
com no pot ser d’una altra
manera, la innovació des del
punt de vista dels fàrmacs, de
la tecnologia, però també la
innovació organitzativa i aquesta
alta implicació dels professionals
en la vessant de l’assistència
integral des d’una mirada
biopsicosocial.

“Actualment, el 50%
dels càncers es curen,
però encara hi ha molt
recorregut per fer”

Creu que és suficient la
inversió amb què es dota la
investigació?
Cada vegada més s’aposta per
la investigació des de moltes
vessants. Catalunya té instituts
de recerca en tots els territoris on
els professionals estan altament
implicats. De fet, hi ha estudis
que estan demostrant que els
recursos més importants de la
recerca estan en el camp del
càncer, perquè la incidència i
la prevalença del càncer és una
de les preocupacions de la salut
pública.
Hem d’entendre que el 25% de la
població, en algun moment de la
seva vida, pot tenir càncer i, per
tant, és lògic que les polítiques
sanitàries de recerca apostin
per la recerca sobre aquesta
patologia.
De la seva etapa a l’ICS, quin
projecte en destacaria?
El projecte més important va ser
el relat que ara estic compartint
en aquesta entrevista: posar
el malalt en l’estratègia del
sistema i el professional en el
centre. Recuperar la il·lusió dels

professionals, parlar de valors,
intentar unificar el relat i la
cultura cap als valors, dissenyar
un pla estratègic alineat amb el
pla de salut del Departament
de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Quina és la seva relació
amb el Masnou?
Vaig venir al Masnou l’any 1992,
recentment casada. Els meus
dos fills han nascut i crescut al
poble. Quan feia poc temps que
havia arribat em vaig implicar
amb ESQUIMA, l’associació de
malalts mentals, i vaig col·laborar
en la seva creació i consolidació.
Entre el 2000 i el 2004 vaig
col·laborar amb l’Ajuntament
per millorar els serveis de suport
socioeducatius i, actualment,
també hi col·laboro orientant
en polítiques de salut pública
i comunitàries del poble
conjuntament amb altres
professionals del municipi.

“A l'ICO, els nivells de
supervivència dels
pacients de càncer
estan per sobre d’altres
institucions del nostre
país, d’Europa i dels
Estats Units”

Si parlem de prevenció, què es
podria fer, en l’àmbit local, per
augmentar la conscienciació
de la població sobre aquesta
malaltia?
La prevenció és bàsica en
qualsevol malaltia i, d’una
manera molt clara, respecte al
càncer. Des del Masnou, hem
d’intentar conscienciar els
ciutadans i ciutadanes que s’han
de cuidar més quant a hàbits de
vida saludables, des del punt de
visita de la dieta, de l’esport, de
cuidar l’entorn i el medi ambient.
També el tema del consum de

tabac, que cada vegada està
més vinculat amb diferents
càncers, l’alcohol, i un tema molt
important també i ja vinculat
al nostre municipi és cuidar el
nostre entorn.
Tenir un entorn saludable, uns
carrers nets i, alhora, implicar
individualment les persones en
el respecte i la cura de l’entorn
també afavoreix directament
i indirectament en la salut i la
sensació que estàs sa i estàs
vivint en un entorn sa.
Acaba de rebre un
reconeixement d’una entitat
que tracta de donar visibilitat
a les malalties poc freqüents.
Podem dir que la lluita pel
reconeixement d’aquestes
patologies està vivint una
etapa positiva?
Crec que sí, que en un món tan
globalitzat cada vegada posem
més en valor allò individual i poc
freqüent. Hi ha una tendència
claríssima cap a la medicina
personalitzada, que té en
compte l’individu i parla de
persones, no de malalties. Aquest
premi, d’alguna manera, és un
reconeixement a tot això. Sí que
és cert que és una tendència que
respon a una realitat actual.
Ens pot avançar els
seus propers objectius
professionals?
Estic al final de la meva trajectòria
professional i el que vull és
continuar al front d’institucions
del sector públic de Catalunya. Fa
trenta anys que estic en primer
nivell directiu i m’agradaria
consolidar la meva trajectòria
professional en aquest entorn,
dins del sector de la salut pública,
sociosanitari o social, que ha
estat part de la meva trajectòria.
I, sobretot, voldria intentar
influir per canviar la cultura de
les institucions, potenciar el rol
dels professionals i anar cap a un
model sanitari més sostenible
i que de veritat vetllem pels
resultats en salut.
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ENTREVISTA
TRIBUNA POLÍTICA
Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als sis grups municipals se'ls dedica el mateix espai
i se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada portaveu
municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Sergio González
Regidor del Grup
Municipal d'ERC-AM

Un Masnou amb tothom
i per a tothom
L’inici del curs ha vingut ple
d’activitat associativa al Masnou.
Perdoneu si no les cito totes ni a
tothom, però alguns exemples

Isa Redaño
Regidora
del Grup Municipal
de FEM MASNOU

Al Ple, fem feina o fem teatre?
Com bé sabeu, les regidores i el
regidor de Fem Masnou som nous
al consistori. A poc a poc n’anem
aprenent, intentant que els plens (que
costen molts diners a la ciutadania)
serveixin d’alguna cosa. Aquest darrer
Ple hem aprovat diversos punts
importants, tot i que no tenim gaire

Monika
González
Regidora del Grup
Municipal del
PSC-CP

Eleccions, mocions i el dia de la
marmota
Ens trobem novament davant d’unes
dates “històriques” o “histèriques”,
segons com es miri. Sí, estic referintme a les eleccions de l’Estat, a la
moció del “pànic” de Ciutadans al
Parlament de Catalunya, a un Govern
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en són el Ple de Rauxa, la Nit
d’Havaneres i Rom, l’esmorzar
solidari al carrer de Sant Rafael, festes
veïnals, la cloenda de la Setmana de
la Mobilitat o celebracions als casals
de gent gran. S’hi barregen diferents
elements, com la cultura popular, la
solidaritat, el bon veïnatge, la música
o la festa perquè sí, per les ganes de
passar-s’ho bé. I més que en vindran,
d’activitats. Les més imminents, la
Castanyada, el Mes dels Infants o una
extensa agenda per a la gent gran.
El colofó ha estat la VII Fira d’Entitats,
en la qual, amb prop de quaranta
clar que el Govern els acabi portant
a terme.
Dos dels punts que vam aprovar i
a favor dels quals vam votar tenen
relació amb el medi ambient i amb
l’emergència climàtica, tema que la
ciutadania s’ha encarregat de posar
damunt la taula davant la passivitat
de la classe política els darrers anys.
Vam advertir que vigilaríem de ben a
prop l’acció de govern per evitar que
els punts aprovats no es converteixin
en paper mullat, perquè quan un
analitza la sensibilitat mediambiental
dels governs del senyor Oliveras hi
troba moltes mancances. Un petit
exemple d’això que diem és veure

de la Generalitat que no governa, a
unes sentències judicials a punt de
fer-se públiques... I jo em pregunto:
quan acabarà el dia de la marmota?
Els sona això?
Històriques perquè seran dates que
sortiran als llibres d’història d’aquí a
uns anys, histèriques perquè afecten
ja la nostra estabilitat mental. Tan
difícil és avui dia trobar ganes de
governar, de presentar propostes de
consens i arribar a pactes? Sí, tenim
l’obligació i la responsabilitat de

entitats participants, hem pogut
gaudir d’una bona mostra del teixit
associatiu del nostre municipi. Les
entitats són el cor del nostre poble,
li donen vida. Afortunadament, al
Masnou en tenim moltes, de tot tipus
i amb cabuda per a tothom, i amb
gent amb ganes de fer moltes coses,
desinteressadament, sense esperar
res a canvi, i que transmet aquesta
il·lusió i felicitat a grans i petits.
És el que vull encomanar també
des de les regidories que porto,
dedicades a les persones: treballar
als barris i arribar a tots els racons
com any rere any el Govern municipal
pressuposta uns diners per a activitats
de sensibilització mediambiental que
finalment no s’acaben gastant. Una
cosa és votar a favor de propostes que
et fan quedar molt bé i una altra de
ben diferent és esmerçar els recursos
necessaris per portar-les a la pràctica.
Un altre punt de l’ordre del dia a favor
del qual vam votar però sobre el qual
tenim molts dubtes és la declaració
institucional de rebuig a les amenaces
d’Endesa de tallar la llum a 54 famílies
vulnerables del Masnou. Manifestem el
nostre rebuig frontal a aquest tipus de
pràctiques més pròpies d’organitzacions
mafioses, però dubtem una vegada més

construir des del que ens uneix, amb
una visió integradora de la societat,
cohesionant-la, aportant solucions i
no conflictes, perquè ja estem farts
de l’inacabable joc que uns tiren la
corda cap a aquí i uns altres cap allà,
però al final no guanya ningú. Ens ho
expliquen si us plau? En fi, nosaltres
només demanem que corri la veu,
que es faci un últim esforç, que no ens
quedem a casa i que anem a donar
suport als partits que participin en
les noves eleccions, que l’abstenció
estigui absent, que siguem valents, i

del poble, a totes i cadascuna de
les més de 10.000 famílies. És un
projecte obert a tothom, fet des de
la col·laboració entre Ajuntament i
entitats, masnovins i masnovines,
que comparteixen l’objectiu de
millorar la qualitat de vida de la gent
del Masnou.
Potser no sempre ens sortirà del tot
bé, però des del Govern d’ERCAM ens hi deixarem la pell per
omplir places i espais de somriures.
Compteu-hi per seguir somniant,
construint i compartint molts
moments així!
si el Govern fa tot el que pot en matèria
de serveis socials. Un equip infradotat,
baixes de personal importants a la
Regidoria que no es cobreixen o la
manca de figures com els educadors
i educadores de carrer ens fan pensar
que, de nou, estem davant d’un intent
d’aquest Govern de vestir-se d’esquerres
mentre dona l’esquena a la feina diària
en l’àmbit social.
En el que sí que sembla que el Govern
destina força recursos humans i
econòmics és a les arts escèniques, fet
que no ens sembla malament, sempre
que no vulguin convertir el Ple en un
teatre on les regidores i els regidors
només anem a fer comèdia.

que mirem el futur amb compromís i
responsabilitat. Fem un pas més per
assegurar la democràcia i la veu del
poble, perquè no volem que ens facin
callar (per avorriment). Nosaltres,
els socialistes, seguirem reclamant
fer política per a les persones i amb
les persones. És un darrer esgraó,
arribarem a un camí difícil, però
possible de transitar-hi. Feu-nos
confiança, senyores i senyors, o a qui
vulgueu, però doneu el vostre suport.
Jo donaré el meu al PSC, perquè soc
d’esquerres i no independentista.

Meritxell Blanch
Regidora del
Grup Municipal
de JxCAT-Units

Esperit 1 d’octubre
Fa dos anys hi va haver un esperit
comunitari, concretat en l’acció
d’autodeterminació. Una data en
què l’independentisme de la vila
va saber unir-se i treballar per un
mateix objectiu. D’aquella llavor
unitària, ja en resta molt poc. Només
la ciutadania autoorganitzada
preserva l’esperit de l’1 d’octubre.

Stella Parodi
Regidora del Grup
Municipal de Cs

El Masnou ha de ser la prioritat
Sovint sentim a dir a molts polítics
locals que la seva població és
l’únic que els importa, que no
volen confondre’s amb la política
autonòmica o nacional. I aquesta
informació acostuma a sentir-se en
alcaldes i alcaldesses d’arreu. I, és

L’Ajuntament governat per ERC
no ha sabut o no ha volgut fer un
acte institucional en reconeixement
d’aquella fita. Tampoc no ha anunciat
quan, com i on es podria ubicar
una futura plaça de l’U d’Octubre,
compromís que l’alcalde va
assumir en l’acord d’investidura i
que està incomplint. Alella, en canvi,
governada per ERC, va fer un acte
institucional a la plaça U d’Octubre
i una sèrie d’actes unitaris que van
desembocar en una marxa de torxes.
Certament, la credibilitat i la
implicació de l’actual Govern

clar, són declaracions que els agrada
escoltar a votants de totes les esferes,
perquè volen dels seus dirigents
locals menys partidisme i més poble.
Al Masnou, no en som una excepció.
Sovint hem comprovat com el
nostre alcalde d’ERC posa per
davant dels interessos del municipi
”obligacions” sectàries que provenen
de les directrius dels seus partits,
obligacions que no agraden a veïns i
veïnes que han donat el seu suport a
les eleccions municipals amb l’única
raó de preocupar-se de les qüestions
que afecten exclusivament els seus
interessos en clau local.

municipal deixen molt a desitjar,
dificultant futurs pactes, ja que
constatem la facilitat d’assumir
compromisos a canvi dels seus propis
interessos, per després recórrer a
l’incompliment... Veurem com es
concreten els futurs escenaris.
Pressupost en procés
Hem traslladat al Govern municipal
les nostres prioritats en inversions,
les quals fan èmfasi en una partida
de pressupost participatiu,
habitatge social de lloguer, un
parc de Vallmora sostenible o als
barris d’Ocata i Santa Madrona per

Darrerament, hem pogut comprovar
com l’alcalde s’ha sumat a la dèria del
fanatisme i ha permès que es cobreixi
la façana d’un edifici municipal (ONCE)
amb un llençol groc i una pancarta
de suport a polítics empresonats,
especialment en dates de detencions
de presumptes terroristes vinculats a
moviments violents i radicals (CDR).
Val a dir que abans de les eleccions ja
va fer posar un llençol groc que cobria
bona part de l’edifici de Can Malet.
En ambdós casos, ho vam denunciar
oportunament.
Actualment, l’Equip de Govern
no té el suport suficient per tirar
endavant els principals projectes

tal que el manteniment s’iguali al
d’altres zones.
Retem comptes a la ciutadania
La nostra voluntat és acostar-nos al
màxim a les necessitats i desitjos de
la vila, així com retre comptes de la
nostra tasca política. Per tal de fer-ho
possible us instem a comunicarvos amb nosaltres mitjançant
els següents canals: Whatsapp
632 488 654, facebook.com/
JuntsxCatMasnou, instagram.com/
juntsxcatmasnou, Telegram t.me/
unitspelmasnou i el nostre canal de
Youtube.

del poble, pressupostos inclosos,
però comet l’error de bolcar-se en
accions radicals que l’allunyen de la
centralitat necessària per governar
des de la minoria que té al Ple. La
nostra formació, Ciutadans, es troba
sempre en el lloc central on es prenen
les decisions menys apassionades
i més responsables. Només aquells
que comparteixin radicalitat podran
donar-li suport. Per a la nostra
formació sí que és prioritari continuar
exercint la tasca encomanada
d’oposició seriosa i responsable,
contrària al separatisme i a favor de
la unió, la convivència i la igualtat de
tots els masnovins i masnovines. Per a
l’alcalde, no és la seva prioritat.
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Imatges del record

Pregunta freqüent
Quan passarà a ser de pagament l’aparcament soterrat
de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil?
Després d’un període de portes obertes de més de sis mesos,
les tarifes aprovades pel Ple municipal es començaran a
aplicar a partir de l’1 de desembre de 2019.
En total, l’aparcament té 254 places públiques d’aparcament
per a vehicles de quatre rodes i 10 més per a vehicles de dues
rodes.

Mercè Pons Torras, muller de
Jaume Buch i Vallverdú (alcalde del
Masnou de 1940 a 1955), llegint el
diari a l’eixida de casa seva cap als
anys vint del segle XX. Al fons, s’hi
veu una mina d’aigua.

Els preus seran diferents segons dues franges horàries:
diürna (de 9 a 21 h) i nocturna (de 21 a 9 h). Dins la franja
diürna, els clients i clientes dels comerços de la zona podran
obtenir fins a dues hores gratuïtes d’aparcament.

Autor: Desconegut.
Procedència:
Arxiu Municipal del Masnou,
donació de Francesc Duran Pons,
fotografia núm. 17646.

Les tarifes estableixen preus més baixos durant les hores
nocturnes. A més, s’ofereixen preus per minut, per estada
completa –d’un dia, d’una nit o mensual en qualsevol de les
dues franges horàries– i per a abonaments.

TERESA TORRES I CANALS

@MRIFAB

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

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 25
L’Ajuntament d’#ElMasnou i @projectehomeCAT signen un conveni per
dur a terme “Joc de Claus”, un programa de prevenció d’addiccions que
s’adreça a l’alumnat d’ESO, el seu professorat i les seves famílies.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 15
Moltes felicitats al jugador d’#ElMasnou Ricky Rubio i a tot l’equip per
proclamar-se campions del món de bàsquet a la FIBA Basketball World Cup!
Campió del món! Orgull masnoví!
Ricky Rubio, escollit MVP i dins el 5 ideal del mundial de bàsquet.
Molt graaaan!

@JMAFOTOGRAF

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

@MONICASOLA

Piulades més vistes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 13
S’aprova de forma inicial el projecte per crear un #bar al #ComplexEsportiu
d’#elMasnou.
El local, situat a peu de carrer, comptarà amb una superfície de 89,24 metres
quadrats.
Es preveu que els treballs puguin començar a principis del 2020.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 16
#ElMasnou se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat.
El dimecres serà gratuït el bus urbà. També l’aparcament del port
(per a usuaris de Rodalies).
Dissabte se celebrarà la conversió de Roger de Flor com a carrer per a
vianants.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 1
1 d’octubre de 2017 a #elMasnou:
· Participació: 9.837 persones (55,71%)
· Sí: 8.891 persones (90,38%)
· No: 642 persones (6,53%)
· 239 vots en blanc i 65 vots nuls
Segon aniversari del referèndum de l’#1O
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AGENDA.
OCTUBRE
Divendres 18
10 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

Taller d’estimulació cognitiva
Activitat per a persones de 65 anys o més.
Deu sessions que tindran lloc en divendres
successius. A càrrec d’Irene Fernández,
psicòloga especialitzada en neuropsicologia
de la Fundació Aymar i Puig.
Cal inscripció prèvia a gent.gran@elmasnou.
cat o bé trucant al 93 557 18 00. Places
limitades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
11.30 h
Lloc: Per determinar

Taller d’automaquillatge per a dones
amb càncer
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer
de Mama, el 19 d’octubre, l’Associació
Helping Càncer organitza un taller de
maquillatge per a dones amb càncer que
estan en tractament oncològic.
És necessari inscriure-s’hi al tel. 676 24 65 10.
Places limitades.
Ho organitza: Associació Helping Càncer
17.15 h
Lloc: Escolàpies el Masnou

Divendres de Ciència
Espai educatiu i familiar on podreu
experimentar amb diferents propostes
científiques.
Inscripcions: divendresdeciencia@
escolapieselmasnou.org
Ho organitza: Escolàpies el Masnou
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Dones i càncer el 2019”
Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de
Mama es farà una xerrada sobre l’actualitat i
els avenços del càncer de mama.
Ho organitzen: Associació Helping Càncer i la
Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 19
9h
Lloc: Creu Roja El Masnou-Alella-Teià (aula 1)

Taller de primers auxilis en l’esport
Aprèn els coneixements teòrics i les
habilitats necessàries per respondre a un cas
d’emergència durant la pràctica esportiva.
Preu: 35 €. Informació i inscripcions: tel. 93
555 21 21
Ho organitza: Creu Roja Montgat-Tiana
9.30 h
Lloc: Escola Marinada (aula de música)

Taller: Límits i rutes per créixer
Segona edició de les Jornades Pedagògiques
de l’AFA Marinada. Taller a càrrec de l’Institut
d’Ecologia Emocional. Obert al poble, però
sense servei de ludoteca. L’activitat s’adreça
a persones adultes.
Cal inscripció prèvia a:
afamarinadamasnou@gmail.com.

Del 18 d’octubre al 17 de novembre

Més informació:
www.afamarinadamasnou.cat.
Ho organitza: Comissió Pedagògica de
l’AFA Marinada
10 h
Lloc: Equipament de Proximitat Els Vienesos

Taller: Descobreix les teves emocions
per ser referent
Conduït per Xavier Caparrós. Mares, pares,
docents i persones interessades en el
creixement personal. www.xaviercaparros.com
Preu: 30 € (una persona) i 45 € (parella)
Ho organitza: Col·lectiu Escola de Vida
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’hora del Conte: Rovelló Petit
L’Hora del Conte de “Parcs i biblioteques...
naturalment!”
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
12 h
Lloc: Ajuntament del Masnou (sala capitular)

Celebració de les Noces d’Or 2019
Homenatge a les parelles que durant
aquest any celebren els cinquanta anys de
convivència.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h
Lloc: Casal d’Avis d’Ocata

Quinto ecològic amb premis saludables
Activitat per a persones de 65 anys o més.
Porteu retolador.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h
Lloc: Gent del Masnou (c. del Dr. Josep Agell, 9)

Exposició de fotografies: “La Calàndria
en imatges”
Mostra gràfica de la història de La Calàndria.
Fins al 14 de novembre.
Ho organitza: Gent del Masnou, amb la
col·laboració de la Fundació La Calàndria
19.30 h
Lloc: Seu de Som Masnou (av. de Joan XXIII,
13-15)

Cinefòrum: projecció
del documental Azul
Continua el cicle de projeccions que l’entitat
va començar l’any passat. Un recorregut que
arrenca des de la necessitat de reconèixer les
parelles de fet fins als esforços del col·lectiu
que van portar a l’aprovació del matrimoni
homosexual. Al final es farà un debat.
Ho organitza: Som Masnou
20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Una nit amb el Mag Lari (entrades
exhaurides)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 20
De 10 a 14 h
Lloc: Gent del Masnou
(c. del Dr. Josep Agell, 9)

Campanya de donació de sang
Ho organitza: Gent del Masnou (campanya
promoguda pel Banc de Sang i Teixits de la
Creu Roja)

D’11 a 12.45 h
Lloc: Cementiri Municipal del Masnou
(av. de Joan XXIII, 100)

Visita guiada: “El cementiri del Masnou,
un museu a l’aire lliure”
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
D’11 a 15 h
Lloc: pati del Casino

Diada de Salut Mental
Activitat oberta a tothom per compartir amb
les persones afectades i les seves famílies un
matí d’esbarjo i igualtat.
Hi trobareu parades diferents de plantes,
de treballs dels participants del club social,
espectacle amb Colla dels Diables del
Masnou i Ple de Cops, sessió de txikung,
lectura del manifest, vermut solidari
amenitzat per Old Cats i la participació de
l’entitat Lleureka amb jocs tradicionals i de
carrer per a la mainada.
Ho organitza: ESQUIMA, amb la col·laboració
de diferents associacions del Masnou
A les 17 h i a les 20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre i gent gran: Du-duà,
de Doo-Wop
El doo-wop, conegut aquí amb el nom
onomatopeic de du-duà (que dona nom a
l’espectacle) és un estil de música nascut de
la unió del rhythm & blues i el gòspel. Aquest
concert amb to de comèdia arriba al Masnou
per fer gaudir de la millor música du-duà
al mateix temps que farà riure amb la seva
curiosa història d’amor i desamor.
Entrada gratuïta amb invitació. Per poder
recollir la invitació, cal que acrediteu la
vostra identitat amb un document oficial
a l’OAC. L’espectacle és de franc per a les
persones a partir dels 65 anys i, mentre hi
hagi disponibilitat, podreu escollir la sessió
de preferència. L’aforament és limitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 21
18 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Acte inaugural del curs escolar
2019-2020
Inclou la conferència “La coeducació i els
sabers femenins a les aules”, a càrrec de
Núria Solsona Pairó, assessora de projectes
de coeducació en el camp de les ciències
experimentals així com en l’experimentació
de materials escolars en centres de primària.
L’acte comptarà amb la participació de
l’Escola Municipal de Música del Masnou
amb la representació d’una selecció de
peces musicals interpretades per alumnes
de l’escola. Aquesta actuació serà el punt
de partida als actes que es faran durant
tot aquest curs escolar amb motiu de la
celebració del seu desè aniversari.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 22
10 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

Taller d’emocions: estratègies
per viure millor
Activitat per a persones de 65 anys o més. Deu
sessions que tindran lloc en dimarts successius.
S’ensenyarà a identificar les diferents emocions
i les persones participants aprendran
estratègies per afrontar situacions d’estrès
i tenir una bona salut emocional. A càrrec
de Sara Domènech, doctora en psicologia
i membre de l’equip d’investigació del Dr.
Salvà, metge geriatra de la Fundació Salut i
Envelliment. Cal inscripció prèvia a gent.
gran@elmasnou.cat o bé truqueu al 93 557
18 00. Places limitades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Els nous materials,
veritable revolució del s. xxi”
A càrrec de M. Núria Salán Ballesteros,
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

Dimecres 23
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: La clivella, de Doris
Lessing
Club de lectura conduït per M. Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Sessió de participació ciutadana del Pla
local d’habitatge
Per a més informació, consulteu la pàgina 12
d’aquest butlletí.
Ho organitzen: Portacabot i Ajuntament
del Masnou

Dijous 24
De 16.45 a 17.30 h
Lloc: Equipament de Proximitat Els Vienesos

Taller de curta durada de llenguatge
musical per a joves i adults
Taller de llenguatge musical per a joves i
adults sense coneixements musicals o molt
bàsics. A partir de 15 anys.
Preu: 64 euros. Ho organitza: EMUMM
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre L’etern retorn,
d’Asmaa Aouattah
Activitat emmarcada dins el projecte
“Descobrim el Marroc”
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines,
Associació Altaqqwa i Centre UNESCO del
Masnou

Divendres 25
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada: “Fes l’amor, no l’agricultura
intensiva!”
Canviem el món de l’alimentació a través de
l’acte de compra.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i
El Rusc que Diu Sí
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AGENDA.
Dissabte 26
De 10 a 13.30 h
Lloc: Alcon Cusí SA (c. de Camil Fabra, 58)

Jornada de portes obertes al Museu
Cusí de Farmàcia
La visita dura 45 minuts i és gratuïta. Hi ha
aparcament.
Informació i reserves: museucusi@rafc.cat /
637 429 602 (Martí)
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia
D’ 11 a 13 h
Lloc: Barcelona

Itinerari cultural: “Del MACBA a La Seca”

Del 18 d’octubre al 17 de novembre

Performance participativa per a joves i adults
a càrrec de Con Ciencia (Crisal Rodríguez).
Gratuït, cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dimecres 30
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Bibliolab: Música i ciència:
això sí que vibra!
Per a infants de 6 a 10 anys. Gratuït, cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Fun Brain

Celebrem els cent anys del naixement de
Joan Brossa.
Gratuït, cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

18 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta
(carrer de Mèxic, 11)

Per a més informació, consulteu la pàgina 12
d’aquest butlletí.
Ho organitza: Portacabot i Ajuntament del
Masnou

42a Trobada Country
Preu: Entrada soci, 3 €. No soci, 5 €
Ho organitza: Country Ocata
19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre jove i col·loqui posterior:
Elles, de La Melancòmica
Una peça d’humor satíric que fa un bon repàs
als clixés de gènere i treu a escena, sense pèls
a la llengua, els temes femenins dels quals
ningú no parla. En acabar la representació, hi
haurà col·loqui amb les actrius. Recomanat a
partir de 16 anys.
Preu: 3 euros. Entrades a www.quedat.cat o
una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
20 h
Lloc: El Casino

El viatge. Vespre musical, literari
i artístic
Jornada interdisciplinària i transversal al
voltant del concepte del viatge. Música,
poesia i una instal·lació artística oferiran una
visió polièdrica del tema escollit per a aquesta
ocasió. Preu: 3 euros (amb consumició).
Ho organitza: Col·lectitu Sinestèsics.
Amb la col·laboració d’Aleph i el Casino

Diumenge 27
D’11 a 12.30 h
Lloc: Pl. de l’Església, s/n

Itinerari “El Masnou, terra de mar”
Us convidem a una emocionant i enriquidora
passejada pels carrers, edificis i racons més
sorprenents de la vila del Masnou.
Cal inscripció prèvia: 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 29
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Arts Populi, creació col·lectiva
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Sessió de participació del Pla local
d’habitatge per a entitats

Dijous 31
17.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Festa de la Castanyada
Celebració de la Castanyada per als més
menuts, amb la visita de la Maria Castanyera,
repartiment de castanyes i balls tradicionals.
Ho organitza: Lleureka
17 h
Lloc: pistes esportives de Pau Casals

Halloween: rua i passatge del terror
Festa popular per a famílies i veïns per passar
una tarda festiva, gaudir de la rua, el concurs
de disfresses i la xocolatada... I un passatge
del terror per als més valents i valentes!
La rua sortirà a les 17.20 h. Recorregut: Pau
Casals, Joan XXIII, Almeria, Pollacra Goleta
Constanza, Ametllers, Joan XXIII, plaça de
Ramón y Cajal, Isaac Albéniz i Pau Casals.
Ho organitzen: Associació de Veïns i Veïnes
del Masnou Alt i AMPA de l’Escola Rosa
Sensat, amb la col·laboració de l’Ajuntament

De 21 a 00 h
Lloc: Associació La Teatral (c. dels Mestres
Villà, 73)

Túnel del Terror. Horror Circus
Ho organitza: Associació La Teatral
del Masnou, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

NOVEMBRE
Diumenge 3
19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: FairFly, de La Calòrica
Quatre amics intenten organitzar-se després
que l’empresa on treballen els comuniqui
l’obertura d’un ERO. Preu: 5 euros. Entrades
a www.quedat.cat o una hora abans de
l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 4
En horari de l’equipament
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Exposició de fotografies “Il·lumina't”
Fotografies de les usuàries del CIRD.
Fins al 15 de novembre.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines,
FEM Fotografia, Ajuntament del Masnou (CIRD)

Dimarts 5
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Tenir cura dels nens:
necessitats, drets i capacitats”
A càrrec de Júlia Martín Badía, 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

Dimecres 6
17 h
Lloc: Cinema La Calàndria

En el estanque dorado (1981)

Parada de castanyes i moniatos al carrer.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

Adaptació de l’obra de teatre homònima
de l’autor Ernest Thompson representada
a Broadway. Activitat per a persones de 65
anys o més. Per poder recollir les entrades,
cal que acrediteu la vostra identitat
amb un document oficial al Cinema La
Calàndria, a partir del 25 d’octubre de
divendres a dilluns, de 18 a 21 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 19 a 21 h
Lloc: Plaça d’Ocata

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

17 h
Lloc: C. de Sant Rafael

Castanyada al carrer de Sant Rafael

Castanyot
S’uneixen dues festes: l’antiga i tradicional
Castanyada amb les disfresses terrorífiques
de Halloween. L’acte començarà a la plaça
d’Ocata a les 19 h i finalitzarà a l’Altell de
les Bruixes vora les 21 h, on es repartiran
castanyes i vi moscatell, i es podrà gaudir de
diversos espectacles.
Cercavila: plaça d’Ocata, Mestres Villà,
Tomàs Vives, Sant Felip, Capità Mirambell i
Altell de les Bruixes.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou,
amb la col·laboració de l’Ajuntament

L’Hora Menuda: “La panera dels tresors”
Sessió per a nadons a càrrec d’Olga Menes.
Gratuït, cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 7
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre 365 Consejos de
coaching para crecer cada día
A càrrec de l’autor, Oriol Lugo Real.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Conegudes (també) a casa:
El viatge de Marta
Forma part de la 27a Mostra Internacional
de Films de Dones de Barcelona i es
complementarà amb un espai de debat un
cop finalitzada la projecció amb qui vulgui
participar-hi. Sessió gratuïta.
Direcció: Neus Ballús. Guió: Neus Ballús, Pau
Subirós. Música: Isabel Latorre.
Any: 2019. Durada: 83’.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 8
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada: “Malalties minoritàries: com
podem ajudar els pacients”
A càrrec de la Dra. Gisela Nogales Gadea,
cap del Grup de Malalties Neuromusculars
i Neuropediàtriques de l’Institut de Recerca
Germans Trias i Pujol. Amb motiu de La
Marató de TV3.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 9
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Laboratori familiar: “Les cúpules de
Leonardo da Vinci”
Gratuït, cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i
Museu de Matemàtiques de Catalunya
De 20 a 21.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

V Festival de Música del Masnou:
Una vida de sarsuela
Donatiu: 10 €
Ho organitza: Cor Scandicus

Diumenge 10
11 h
Lloc: Mina d’Aigua

Visita guiada a la Mina d’Aigua (places
exhaurides)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre infantil: El Monstre de Colors
Una història senzilla i divertida que introduirà
petits i grans en el fascinant llenguatge de
les emocions. Espectacle que es basa en l’èxit
editorial d’Anna Llenas. Per a infants de 2 a 7
anys. Preu: 3 euros. Entrades a www.quedat.
cat o una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 12
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Leonardo da Vinci,
l’home total del Renaixement”
A càrrec de Jordi González Llácer, 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

AGENDA.
Dijous 14
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

La llibertat irrenunciable:
viure i escriure
Homenatge a Teresa Pàmies en el centenari
del seu naixement.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 15
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre Sex-¡oh!: Mi
revolución sexual, de Lyona Ivanova
A càrrec de Marta Puig.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines i
Ajuntament del Masnou

Dissabte 16
De 10 a 19 h
Lloc: Equipament de Proximitat Els Vienesos

Mercat d’Intercanvi de Tardor
Us convidem a portar peces de roba,
complements, petits estris de cuina, llibres,
CDs, DVDs, etc. Tot net i en bon estat.
En entrar, entregueu a recepció el
que porteu i us donaran els punts
corresponents. Amb aquests punts podreu
fer una volta per les taules per veure si hi ha
alguna cosa que us agrada. No hi intervenen
els diners: tants punts rebuts en entrar,
tants punts que teniu per gastar (si voleu).
D’aquesta manera, no es llença tanta cosa
útil a les escombraries i es gaudeix d’un dia
de contacte amb altres veïns i veïnes.
Ho organitza: Col·lectiu Banc de Temps +9

Del 18 d’octubre al 17 de novembre

11 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador

Visita guiada a l’església de Sant Pere
del Masnou
Us convidem a conèixer la història d’aquest
edifici tan emblemàtic des de dins i
comprovar les vistes fantàstiques que hi ha
des del campanar.
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
20 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere

V Festival de Música del Masnou:
Rèquiem de G. Fauré
Segon concert dins el V Festival de Música
del Masnou: Rèquiem de G. Fauré amb Cor
Scandicus, cor participatiu i orquestra.
Entrada lliure, donatiu.
Ho organitzen: Cor Scandicus i Comunitat
Parroquial del Masnou

Diumenge 17
11 h
Lloc: Pl. de l’Església, s/n

El gran joc “El Masnou, terra de mar”
Un repte amb pistes escampades per tota la
població, enigmes i proves esbojarrades que
haureu de fer en equip amb un telèfon i un
compte d’Instagram.
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

ALTRES INFORMACIONS
Novembre, Mes dels Drets dels Infants
El 20 de novembre se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants. Per commemorar-lo, al
Masnou hi ha una programació d’activitats i xerrades. Més informació a la pàgina 19.
Guia de la salut 2020
El període per fer les sol·licituds per aparèixer a la Guia de la salut del Masnou 2020 és del 7
d’octubre al 29 de novembre. Per a més informació, contacteu amb la Regidoria de Salut Pública
(Tel. 93 557 18 00 / salut.publica@elmasnou.cat).
Matrícula viva de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
A partir del dia 5 de setembre. L’EMUMM disposa d’oferta educativa per a totes les edats i
interessos. Per consultar-ne el projecte i l’oferta educativa: www.emumm.cat. Per consultar les
places vacants: escola@emumm.cat. La matrícula es pot formalitzar a la secretaria de l’EMUMM
(1a planta d’Els Vienesos), de dilluns a dijous, de 17 a 20 h.
Matrícula viva del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
Encara hi ha places! Si us voleu matricular en algun dels cursos que ofereix el CFPAM, podeu
fer-ho en el període de matrícula viva, que començarà el 10 de setembre de 2019 a les 16 h. Heu
d’adreçar-vos al CFPAM (c. d’Itàlia, 50, 1a planta). Per a més informació, podeu trucar per telèfon al
93 557 18 82, de 15 a 21 h, o enviar un correu a cfam@elmasnou.cat. També trobareu informació
a www.elmasnou.cat.
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 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.
Aula d’estudi dinamitzada
Cada dimarts, de 18 a 20 h, l’Espai de Trobada de Ca n’Humet es transforma en un espai d’estudi
per a alumnes de primària i ESO. Una docent ajuda a resoldre els dubtes, a organitzar els apunts
i l’agenda per afrontar millor els exàmens, i ensenya diferents tècniques d’estudi. Ho organitza
l’Ajuntament i ho dinamitza Lleureka.

Calendari de la Deixalleria Mòbil
Octubre
Del 22 al 27: Pau Casals
Novembre:
Del 5 al 10: Aparcament d’Amadeu I. Del 19 al 24: Torrent de Can Gaio
Horari:
De maig a octubre: De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h.
Diumenges, de 10 a 13.30 h.
Dilluns, TANCAT.
De novembre a abril:
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h.
Diumenges, de 10 a 13.30 h.
Dilluns, TANCAT.

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 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’estiraments i reeducació postural, a càrrec de l’Associació
Afibromare Masnou.
• Activitats continuades de country i sevillanes, a càrrec del col·lectiu A Ballar.
• Activitats continuades d’escriptura creativa, a càrrec del col·lectiu Banc del Temps del
Masnou.
• Tallers d’intercanvi lingüístic d’Aprenem.
• Classes de country, de Country Ocata.
• Patchwork, scrapbook, argila polimèrica i bijuteria (per a persones adultes),
a càrrec de Fem Fira El Masnou.
• Concerts cada dissabte, a l’Associació Petit cafè.
• Trobades per a dones amb dificultats i per la igualtat social i laboral,
de l’Associació ActivArte.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
OCTUBRE
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
VIAMAR

2
DOMÍNGUEZ

3
AYMAR

4
OCATA

5
RIERA

6
RIERA

7
VIAMAR

8
DOMÍNGUEZ

9
AYMAR

10
OCATA

11
FÀBREGAS

12
FÀBREGAS

13
FÀBREGAS

14
DOMÍNGUEZ

15
AYMAR

16
OCATA

17
RIERA

18
FÀBREGAS

19
VIAMAR

20
VIAMAR

21
AYMAR

22
OCATA

23
RIERA

24
FÀBREGAS

25
VIAMAR

26
DOMÍNGUEZ

27
DOMÍNGUEZ

28
OCATA

29
FÀBREGAS

30
DOMÍNGUEZ

31
RIERA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
RIERA

2
AYMAR

3
AYMAR

NOVEMBRE
Dijous

4
RIERA

5
FÀBREGAS

6
VIAMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
AYMAR

9
OCATA

10
OCATA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
OCATA

16
RIERA

17
RIERA

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
RIERA

23
FÀBREGAS

24
FÀBREGAS

25
DOMÍNGUEZ

26
AYMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
FÀBREGAS

30
VIAMAR
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