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Com esmentava en l’anterior carta d’El Masnou Viu, del mes d’abril passat, el Masnou continua en
un procés d’obres amb l’objectiu d’anar transformant i millorant el nostre municipi. Les obres, que
són necessàries, sempre ocasionen molèsties, si bé intentem que siguin les mínimes possibles.
Aquest mes de maig voldria destacar la finalització de la conversió en espai de vianants de la zona
de La Calàndria. També, les millores del Pla de xoc de calçades al voltant de la plaça de Ramón y
Cajal, Pau Casals i el nucli antic. O l’inici de les obres per arranjar l’edifici dels masovers de la Casa
del Marquès, amb una nova entrada al camp de futbol del CD Masnou. I, finalment, la renovació
dels jocs infantils en diferents espais de la vila, entre els quals destaca especialment la creació d’un
espai d’aquestes característiques a la plaça del Mercat Vell.
Fora de la via pública ens hem posat l’objectiu que el proper curs totes les escoles públiques del
Masnou gaudeixin d’una cuina en condicions. Ja hem iniciat el procés per fer aquest estiu la cuina
de l’Escola Ocata i millorar la de l’Escola Marinada. I també hem iniciat, assumint la major part dels
costos l’Ajuntament, la construcció de la cuina menjador de l’Escola Ferrer i Guàrdia.
També voldria fer esment a la posada en marxa de la temporada de platja, amb millores i novetats
que trobareu destacades en el reportatge d’actualitat.
En un altre ordre de coses, volem continuar treballant per l’accés a la informació i la proximitat
de l’acció de govern amb els ciutadans i ciutadanes. L’Ajuntament del Masnou ha rebut el segell
InfoParticipa, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pel reconeixement a la transparència i la qualitat de la informació pública. I també, com expliquem en aquest número d’El Masnou
Viu, com a alcalde inicio una sèrie de trobades informals amb la ciutadania per complementar
altres canals formals ja existents, amb l’interès que aquesta iniciativa permeti una comunicació
més fluida i directa entre els veïns i veïnes i l’Ajuntament, i amb mi particularment com a alcalde
de la vila.
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EN PORTADA

El Masnou guanya espai per a vianants
L’Ajuntament coordina diverses obres de millora a la via pública centrades a ampliar
les zones de pacificació del trànsit

T

Vallmora, a punt de convertirse en un gran parc d’esbarjo
infantil i juvenil
La segona fase del parc de
Vallmora és al tram final i serà
inaugurada abans de la propera
edició de la Festa Major de Sant
Pere, el diumenge 10 de juny
a la tarda. Aquesta intervenció
suposa una ampliació de la zona
urbanitzada de més de 5.500 m2,
amb un gran espai d’esbarjo
infantil i juvenil, amb jocs per a
totes les franges d’edat, com grans
tobogans i tirolina, entre d’altres.
Més endavant, s’hi crearà una gran
zona d’ombra amb una guingueta,
que completarà aquesta zona del
parc.
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marxa i preveu la urbanització
del carrer en el tram comprès
entre els carrers de Narcís
Monturiol i de Sant Miquel. El
total de la superfície urbanitzable
és de 1.505 m2 i inclou la plaça
de Catalunya i el carrer de la
Gaditana. L’actuació es preveu que
finalitzarà a l’octubre.

Actuació en marxa a Roger de Flor.

A més de convertir els carrers
del centre en uns espais
que garanteixin la prioritat
dels vianants per davant del
trànsit rodat, sumat a accions
que eliminen les barreres
arquitectòniques i faciliten l’accés
a persones amb mobilitat reduïda,
s’han iniciat altres obres de millora
dels espais públics del municipi.

RAÜL ANDREU

Quant a l’obra del carrer de Roger
de Flor, la via que actua com a
eix de connexió entre el parc de
Vallmora i la platja, està en plena

La intervenció al carrer de Pere Grau és a punt de finalitzar.

MIREIA CUXART

L’actuació del carrer de Doctor
Agell està a punt de finalitzar i
inclou també els carrers de Cuba i
de Pere Grau, una zona envoltada
d’equipaments culturals, com la
Casa de Cultura i La Calàndria.
La intervenció anul·la la sortida
per a vehicles cap a l’N-II des del
carrer del Doctor Agell (accés
exclusiu per al camió de recollida
d’escombraries) i restringeix
l’accés amb vehicle a la zona
(només per a veïns i serveis).
També ha comportat la supressió
de zona blava en el tram afectat
del carrer de Pere Grau i el
desplaçament dels contenidors de
recollida selectiva. Alhora, s’han
realitzat actuacions de millora de
l’enllumenat públic i de la recollida
d’aigües pluvials, i s’han renovat
elements de pavimentació i
mobiliari urbà.

RAMON BOADELLA

ransformar el nucli
central del Masnou
per aconseguir un
model de mobilitat
més respectuós amb els vianants
ha estat un dels objectius fixats
per l’Equip de Govern en aquest
mandat. En aquest sentit, la
reurbanització dels carrers
del Doctor Agell i de Roger de
Flor són dues de les obres que
s’emmarquen dins d’un conjunt
d’intervencions que es concentren
al centre del municipi per pacificar
aquests espais i donar prioritat
als vianants, un dels punts que
recull el Pla d’actuació municipal
2015-2019. El conjunt del cost
d’aquestes obres ascendeix als
625.000 euros.

A la part alta d’aquest pulmó
verd del municipi, s’hi troben
horts urbans, on hi ha en marxa
un projecte de reordenació. En el
moment de tancar aquesta edició,
l’Ajuntament restava a l’espera
de rebre l’informe favorable
de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona en relació
amb l’autorització dels usos
provisionals que es desenvolupen
en aquests terrenys, per iniciar
diverses accions encaminades a
una millora global de l’espai.

La segona fase del parc de Vallmora
avança a bon ritme.

MIREIA CUXART

Ja s’han obert els nous jocs dels jardins de Can Targa.
Renovació dels jocs infantils en
diversos espais de la vila
Ja han finalitzat les obres per
renovar l’espai de jocs infantils
ubicat als jardins de Can Targa i,
als dels carrers del Torrent Umbert
i de la Pollacra Goleta Constança
continuaran les intervencions fins
a final de maig. A més, al Mercat
Vell s’hi ubicarà, properament, una
nova zona de jocs que consistirà
en una estructura múltiple en què
podran jugar fins a deu infants
alhora i es compon de diferents
elements que estimulen el joc
grupal de nens i nenes entre els
3 i els 12 anys. Un gronxador
i un paviment amortidor
complementaran aquesta zona de
lleure infantil al nucli antic.
El cost total de les quatre àrees
que es renovaran és de prop de
104.000 euros.

d’Espanya, la zona de jocs del
carrer del Pintor Domènech Farré
i els jocs dels jardins del Mil·lenari,
a més dels que es troben dins
dels centres educatius. Renovar i
millorar les zones d’esbarjo infantil
en parcs i places, tenint en compte
especialment la seguretat, és
una de les línies marcades al Pla
d’actuació municipal (PAM) per a
aquest mandat.
Reparació de calçades amb
asfalt en diferents carrers
A primers d’aquest mes de maig
van començar petites obres per
arranjar els sotracs de diversos

carrers del municipi, unes
actuacions que van coincidir en
el temps amb les del Pla de xoc
de voreres i calçades (al qual es
destinen 500.000 euros anuals), i
ja s’ha asfaltat la plaça de Ramón
y Cajal i un tram del carrer de
Pau Casals (entre l’avinguda de
Joan XXIII i el carrer de Frederic
Mompou). També s’ha posat
asfalt a la part alta del Torrent
Vallmora i a un tram del carrer
de Vallromanes que connecta el
Torrent amb la zona d’aparcament
de la part del darrere de Ramón
y Cajal.
Un cop acabada aquesta primera
fase del Pla de xoc, en el moment
de tancar aquesta edició era
previst que, a mitjans de maig,
comencessin els treballs al nucli
antic, que incloïen els carrers de
Sant Francesc d’Assís, Sant Josep i
Sant Pere (en el tram fins al carrer
de la Mare de Déu del Carme).
Se’n trauran les llambordes
actuals, ja que estan desplaçades
i hi ha sotracs, i es posarà una
capa d’asfalt imprès com el que hi
ha al carrer de Sant Pere, des de
Mare de Déu del Carme fins a les
Seixanta Escales.

Mentre durin les obres (que es
preveu que s’allarguin unes quatre
setmanes), hi haurà afectacions
a la circulació de vehicles.
Aquestes obres es realitzaran en
tres fases i les afectacions a la
mobilitat variaran segons la fase
de la intervenció. La primera fase
afectarà el carrer de Sant Francesc
d’Assís; la segona, el carrer de
Sant Josep i la plaça de l’Església,
i la tercera, el carrer de Sant Pere.
Podeu consultar-les a
www.elmasnou.cat.
Les obres del pavelló esportiu es
reprendran al juny
El mes de juny és el termini fixat
per continuar la construcció del
nou pavelló esportiu i la reforma
de l’actual i poder posar fi al
bloqueig al qual es va arribar quan
l’empresa responsable de les obres
de construcció del nou pavelló
esportiu va sol·licitar suspendre-les.
A final de maig es durà a terme la
contractació de serveis de direcció
d’obra, direcció d’execució i control
de qualitat de les obres del nou
pavelló esportiu i així es podran
iniciar les obres durant la primera
quinzena del mes de juny.
D’altra banda, s’ha licitat el contracte
d’obres per a la instal·lació del
parquet a la pista esportiva del
pavelló existent, i en el moment
de tancar aquesta edició, estava
pendent de convocar la primera
mesa de contractació. L’inici previst
de les obres és al juliol i l’actuació
es finançarà amb l’aportació de la
Ricky Rubio Foundation, per valor
de 90.000 euros.

RAÜL ANDREU

Aquestes actuacions se sumen a
les endegades el 2016, quan es
van renovar els jocs infantils de la
plaça de Ramón y Cajal, la plaça

S’han asfaltat diversos carrers de la zona del Masnou Alt.

Una altra de les obres relacionades
amb equipaments esportius és la
que fa referència al Camp Municipal
d’Esports del Masnou. Ja s’han
adjudicat les obres del projecte
de construcció d’un nou accés al
camp i l’ordenació de la finca dels
masovers de la Casa del Marquès
del Masnou, per un import de
187.546 euros. Està previst que les
obres s’iniciïn a finals de maig i la
durada s’ha fixat en quatre mesos
i mig.
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INSTITUCIONAL

PLE DEL MES D'ABRIL

El Ple de l’abril va aprovar
definitivament el Pla parcial 3
—que engloba la zona del polígon
industrial del Camí del Mig— i
la seva divisió en subsectors,
amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots),
Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) i
PP (1 vot); en contra d’ICV-EUiA-E
(2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i
l’abstenció de PDeCAT-Unió
(5 vots). Segons va explicar el
regidor d’Urbanisme, Ricard Plana,
“aquest polígon industrial havia
quedat estancat per un cúmul de
sentències que n’impossibilitaven
el desenvolupament”. L’aprovació
permetrà donar una ordenació
coherent al conjunt i un
desenvolupament que permeti
la continuïtat de les activitats
industrials implantades.
Els partidaris de la proposta van
justificar la seva posició de vot
dient que entenien que “aquesta
aprovació va en la línia de la
regulació d’un sector que s’ha de
regular, per poder normalitzar
també les empreses que hi ha a
dins i garantir els llocs de treball”
(Ernest Suñé, PSC) i “per donar
resposta a una realitat física que
existeix en aquella zona” (Frans
Avilés, Ciutadans). Els votants
en contra van explicar que “va
en detriment dels interessos del
municipi” (Màxim Fabregas, ICVEUiA-E) i que “el projecte ve d’una
iniciativa privada que continua
amb la dinàmica d’urbanitzar
tot allò urbanitzable i segueix
la tendència d’un sector terciari
que es preveu que acabi sent el
del turisme” (Dídac Miró, CUP).
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L’abstenció del PDeCAT va ser,
segons el portaveu d’aquest grup,
Eduard Garcia, “per qüestió de
responsabilitat” i va afegir: “És un
tema feixuc i, tot i que no entenem
que no hi hagi la possibilitat
de deixar aquest punt sobre la
taula un mes, no som aquells
obstaculitzadors que algú ens
acusa de ser i no serem nosaltres
qui impedim el desenvolupament
i l’aprovació d’aquest punt.” Plana
va tancar el debat agraint el vot
favorable d’alguns dels partits i
donant resposta a les inquietuds
dels grups que hi havien votat en
contra.
Al Ple també hi van prosperar
altres propostes. Es van aprovar
inicialment les bases específiques
reguladores de la concessió d’unes
subvencions per al foment de
l’economia local, la consolidació
del teixit productiu i l’impuls
del mercat de treball. Tal com va
explicar la regidora de Promoció
Econòmica, Sílvia Folch, “a partir de
resultats anteriors i experiències
d’altres municipis, es proposa crear
quatre línies adreçades a empreses
de nova creació i a contribuir al
seu desenvolupament: inversions
en locals, establiment i posada en
marxa d’activitats empresarials,
creació d’ocupació, i promoció
comercial i digitalització”. La
proposta, que incorporava
diverses esmenes d’ICV-EUiA-E
que “permetran millorar la
transparència en l’adjudicació dels
ajuts i han servit per modificar
els criteris de puntuació”, segons
va dir Màxim Fàbregas, va ser
aprovada amb els vots a favor

MIREIA CUXART

El Ple aprova el Pla parcial a l’àmbit
del polígon industrial del Camí del Mig

Moment de la sessió del Ple d’abril.
de tots els grups municipals a
excepció de la CUP-PA (2 vots), que
es va abstenir. El PP també hi havia
presentat esmenes, que no van
prosperar.
També es va aprovar inicialment
el Pla d’igualtat municipal 20162020 “per poder abordar tots i
cadascun dels àmbits d’anàlisi i
poder millorar aquells aspectes
que en l’àmbit municipal cal
reforçar o millorar per tal de
poder caminar cap a una societat
més justa basada en la igualtat
home-dona”, segons va explicar la
regidora d’Igualtat, Neus Tallada.
Aquest punt va comptar amb el
vot favorable de tots els grups a
excepció de Ciutadans, que es va
abstenir. Stella Parodi (Ciutadans)
va ser molt crítica en justificar
l’abstenció: “Estem cansats que
no es tingui en compte la moció
aprovada per unanimitat que vam
presentar al gener de 2016 per a
la creació d’un protocol educatiu
contra la transfòbia i l’assetjament
escolar per identitat de gènere.”
Parodi va afegir que “sembla
que no sàpiguen on posar-lo; es
tracta tan sols de tenir voluntat
i aquest Govern ha demostrat
que no en té”. La resta de grups
municipals es van felicitar per

l’aprovació del Pla i pel treball
conjunt amb la Regidoria. Monika
González (PSC) va explicar que
el seu grup havia fet diverses
aportacions “enfocades al tema
educatiu i formatiu, tant pel que
fa a alumnes com a professorat,
amb una especial cobertura del
Programa TEI (Tutoria entre Iguals),
una eina valuosa i poc coneguda
socialment”. Les aportacions del
PSC també anaven adreçades a les
persones amb mobilitat reduïda.
Elena Crespo (ICV-EUiA) va dir
que entenen que “el municipi s’ha
de dotar d’una eina d’igualtat
de gènere, però demanem un
tema de mètode: una diagnosi
i unes memòries a l’abast de la
ciutadania, per fer un exercici
de transparència”. Finalment,
Meritxell Blanch (PDeCAT-Unió),
exregidora d’Igualtat en aquest
mandat, va pronunciar paraules
d’agraïment sobre l’aprovació:
“Ens felicitem perquè és un pla
molt realista que fa que estiguem
satisfets del treball conjunt,
tal com volíem tots els grups.”
Tallada va agrair la tasca feta per
la regidora que l’havia precedit i
va afegir: “Em sap greu la posició
de Ciutadans i vull deixar clar que
la voluntat és crear un protocol
mare per incloure-hi temes més

específics de cada col·lectiu, com
el de la transfòbia.”
El darrer punt, però no per això
menys important, l’aprovació
inicial del projecte de les obres
d’ampliació de l’Escola Ferrer i
Guàrdia per a cuina menjador,
va aconseguir la unanimitat del
consistori. Els grups municipals
van ser molt crítics amb el
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, que només assumirà
90.000 dels 310.000 euros que
costaran les obres. També, mentre
Ernest Suñé (PSC) va posicionar-se
a favor “d’un únic servei de cuina
centralitzat per als centres escolars
del municipi” per considerar-lo un
model més sostenible, Dídac Miró
(CUP-PA) va defensar els menjadors
escolars de proximitat i s’oposava
“al servei centralitzat de cuina, que
tendeix a privatitzar els serveis”.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va cloure
el debat dient que “si bé és cert que
la despesa d’aquesta intervenció
no correspon a l’Ajuntament, sinó
que hauria de ser una despesa
de la Generalitat, és l’única
manera realista que tenim que
l’escola pugui gaudir d’aquesta
revindicació de fa tants anys”. A
més d’aquest projecte, el batlle va
aprofitar per concretar que l’inici
de les obres que milloraran les
instal·lacions de les escoles Ocata i
Marinada està previst per després
de la Festa Major.
Mocions i declaracions
institucionals
El Ple va sobrepassar la mitjanit,
en gran part pel gruix de mocions
i declaracions institucionals. En
total, se’n van debatre deu.
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E sobre
la prevenció i l’atenció de les
drogodependències al Masnou.
Va ser aprovada, amb els vots
a favor d’ICV-EUiA-E (2 vots),
ERC-AM-MES, (6 vots), CUP-PA (2
vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot), i les
abstencions de PDeCAT-Unió (5
vots) i C’s (2 vots, en absència d’un
regidor).

•M
 oció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E sobre
la municipalització del servei
d’estacionament amb limitació
horària al Masnou. Va ser
aprovada, en comptar amb els
vots a favor de tots els grups
municipals a excepció del PP (1
vot), que s’hi va posicionar en
contra.
•M
 oció presentada pels grups
municipals d’ERC-AM-MES,
PDeCAT-UNiÓ, C’s, ICV-EUiA i
PSC-CP, en nom de l’entitat Som
Masnou, a favor de declarar el
municipi del Masnou ciutat gay
friendly. Va ser aprovada amb
els vots a favor d’ERC-AM-MES,
(6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots),
C’s (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i
PSC (2 vots); el vot contrari de la
CUP-PA (2 vots), i l’abstenció del
PP (1 vot).
•D
 eclaració institucional
presentada pel Grup Municipal
del PP per donar suport i defensar
la presó permanent revisable. Va
ser rebutjada, en comptar amb
el vot a favor del PP i en contra
de la resta de grups municipals, a
excepció de C’s (2 vots), que es va
abstenir.
•D
 eclaració institucional
presentada pel Grup Municipal
del PSC-CP contra les
manifestacions masclistes i
racistes del diputat d’ERC Josep
Lluís Salvadó i Tenesa. Va ser
rebutjada, en comptar amb els
vots a favor del PSC (2 vots), C’s (2
vots), ICV-EUiA-E (2 vots), CUP-PA
(2 vots) i PP (1 vot), i el vot contrari
d’ERC-AM-MES (6 vots) i PDeCATUnió (5 vots).
•D
 eclaració institucional
presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA per rebutjar l’acusació
a l’ONG Proactiva Open Arms
i donar suport a les persones
implicades. Va ser aprovada en
comptar amb els vots a favor de
tots els grups a excepció de C’s
(2 vots) i PP (1 vot), que es van
abstenir.

•D
 eclaració institucional
presentada pel Grup Municipal
del PSC-CP d’Amnistia
Internacional i la Taula Catalana
per la Pau i els Drets Humans
a Colòmbia de suport i per
la protecció dels defensors i
defensores dels drets humans
a Colòmbia. Aprovada per
unanimitat.
•D
 eclaració institucional
presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA sobre
el desplegament de la renda
garantida de ciutadania. Va ser
aprovada en comptar amb els
vots a favor de tots els grups a
excepció de C’s (2 vots), que es va
abstenir.
• Declaració institucional
presentada pel Grup Municipal
de la CUP-PA en defensa
dels drets dels treballadors i
treballadores del sector carni. Va
ser aprovada, en comptar amb
els vots a favor de tots els grups
a excepció de C’s (2 vots) i PP (1
vot), que es van abstenir.
• Declaració institucional
presentada pels grups municipals
de la CUP-PA, ERC-AM-MES
i PDeCAT-UNiÓ en suport
als comitès en defensa de la
República. Va ser aprovada amb
els vots a favor dels grups polítics
que la presentaven (13 vots) i en
contra de la resta (7 vots).
• Declaració institucional
presentada pels grups municipals
d’ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ
per l’alliberament dels presos
polítics, el retorn dels exiliats
i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de
l’Estat espanyol. Va ser aprovada,
en comptar amb els vots a
favor d’ERC-AM-MES, (6 vots),
PDeCAT-Unió (5 vots), CUP-PA
(2 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots), i el
vot contrari de C’s (2 vots), PSC (2
vots) i PP (1 vot).

Audiència pública
En aquesta ocasió, en l’audiència
pública prèvia al Ple hi va haver
intervencions referents al parc caní
del Mil·lenari i sobre l’estat de les
voreres de la part alta del Torrent
de Vallmora.
En el torn d’intervencions del
final del Ple, va prendre la paraula
el president de l’entitat Som
Masnou, per la lluita i la defensa
dels drets i igualtats LGTBI, que
va agrair l’aprovació de la moció
institucional que va declarar el
Masnou municipi gay friendly.

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de
l’expedient 09/2018 de
modificació per crèdit
extraordinari mitjançant
baixa. El període d’exposició
pública és del 27 d’abril al 22
de maig, ambdós inclosos.
Aprovació inicial de
les bases específiques
reguladores de la concessió
d’unes subvencions per
al foment de l’economia
local, la consolidació del
teixit productiu i l’impuls
del mercat de treball, a
atorgar pel procediment de
concurrència competitiva. El
període d’exposició pública
és del 16 de maig al 28 de
juny, ambdós inclosos.
Aprovació inicial del Pla
d’igualtat municipal 20162020. El període d’exposició
pública és del 16 de maig al
27 de juny de 2018, ambdós
inclosos.
Aprovació inicial del projecte
de les obres d’ampliació de
l’Escola Ferrer i Guàrdia per
a cuina menjador. El període
d’exposició pública és del 26
d’abril al 8 de juny de 2018,
ambdós inclosos.
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INSTITUCIONAL

L’alcalde del Masnou inicia un cicle
de converses amb la ciutadania

A

Les trobades amb Jaume Oliveras seran sessions temàtiques relacionades
amb qüestions del municipi

mb l’objectiu de fomentar
una relació més propera
entre la ciutadania i
l’Ajuntament, es posa
en marxa la iniciativa “Trobades
amb l’alcalde”, un cicle regular de
converses informals i disteses amb
l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras,
per xerrar i debatre sobre temes
candents del municipi tot prenent
una beguda. L’objectiu d’aquesta
nova proposta és conèixer de primera
mà les principals inquietuds dels
veïns i veïnes del municipi, així com
respondre, distesament, les qüestions
que plantegen. Durant la trobada,
s’oferirà un intercanvi de punts de
vista amb una recollida d’inquietuds,
preocupacions, crítiques i propostes
de la ciutadania.
Totes les trobades tindran lloc els
dimecres i les quatre primeres seran
sessions temàtiques adreçades a
gent gran i jubilats (de més de 70
anys), comerciants, joves i a persones
interessades en la cultura popular. En
el moment de tancar aquesta edició,
estava a punt de fer-se la primera
trobada, prevista per al 16 de maig al
matí i adreçada a gent gran i jubilats
de més de 70 anys.
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El calendari de les properes
sessions és el següent:
 El 20 de juny a les 20.30 h:
comerciants.
 L’11 de juliol a les 20 h:
joves (de 18 a 25 anys).
 L ’1 d’agost a les 19 h:
cultura popular.
Apunteu-vos-hi!
Per assistir a les trobades amb
l’alcalde cal inscripció prèvia, que
podeu fer:
· Omplint el formulari en línia a
www.elmasnou.cat/trobades
· Enviant un correu a
alcaldia@elmasnou.cat
· Trucant al telèfon 93 557 17 00

Les places són limitades, i es preveu
que hi puguin assistir entre 6 i 12
persones per sessió.
El lloc es concretarà als i les assistents
un cop se’ls confirmi la inscripció.
Cada persona abonarà la seva
consumició.

Premi a la transparència
L’Ajuntament aconsegueix el Segell InfoParticipa, que reconeix la transparència
i la qualitat de la informació que publica

L

’Ajuntament del Masnou
ha aconseguit, per
primera vegada, el Segell
InfoParticipa a la qualitat i
la transparència de la comunicació
pública local, una certificació que
atorga la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) a partir de
les avaluacions que realitza
el Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania
Plural de la UAB (LPCCP) als webs
municipals que publiquen una
informació que facilita que la
ciutadania tingui coneixement
sobre qui són els representants
polítics del seu municipi, com
gestionen els recursos col·lectius
i quines formes de participació
posen al seu abast. L’Ajuntament
del Masnou compleix el 96% dels
indicadors que s’avaluen. Un 10%
d’ajuntaments han obtingut el
Segell en aquesta edició.
Enguany ha estat la cinquena
edició celebrada a Catalunya i
l’acte d’entrega dels guardons
va tenir lloc el dimecres 25
d’abril a la tarda, al Rectorat de
la UAB de Barcelona. L’alcalde
del Masnou, Jaume Oliveras, va
recollir aquest reconeixement,
que té per objectiu avaluar la
informació que es publica als

1
3

2

1. Fotografia de grup dels guardonats d’aquesta edició.
UAB
2. L’alcalde del Masnou recollint el diploma que acredita el
Segell Infoparticipa. CEDIDA
3. L’entrega va tenir lloc al rectorat de la Universitat
Autònoma de Barcelona. UAB

webs de les administracions
públiques per promoure la millora
de la transparència i la qualitat
informativa.

el Segell en complir-ne el 96,15%,
una xifra molt més elevada que
l’any anterior, quan el municipi es
trobava en el 59,62%.

El Segell InfoParticipa és una
marca de qualitat que vol
donar garanties de confiança i
credibilitat a la ciutadania, i un
incentiu per als responsables
polítics i tècnics. Del 100%
del grau de compliment dels
indicadors, el Masnou ha obtingut

Aquesta fita dona compliment
a la línia 147 del Pla d’acció
municipal (PAM) —el document
que serveix com a full de ruta de
l’Administració municipal—, que
té per objectiu millorar el portal de
transparència i publicar informació
en format de dades obertes.

SEGELL INFOPARTICIPA

Aquesta distinció és
un reconeixement a
les bones pràctiques
que es posen de
manifest als webs de
les administracions
públiques locals de
Catalunya
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9

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Bon balanç de la Fira Comercial
i Gastronòmica, malgrat la pluja
El port esportiu va acollir una seixantena d’expositors i múltiples activitats

E

La pluja no va fer enrere els
visitants, que es van bolcar en les
activitats programades d’aquesta
edició, que va tenir com a fil
conductor l’estreta vinculació del
Masnou amb el mar i va oferir
una programació d’activitats
específica relacionada amb la
cultura marítima. En aquest sentit,
es van oferir visites guiades a una
barca de mitjana amarrada al port
que feia el transport de cabotatge
pel Mediterrani fins a inicis del
segle, així com també batejos de
mar en diferents embarcacions i
tallers de temàtica marinera.
També, com a novetats respecte
als anys anteriors, aquesta
dinovena edició comptava amb
un major nombre d’estands de
comerços del municipi i del seu
entorn, provinents de diferents
sectors econòmics, i s’hi va veure
potenciada d’una manera notable
l’oferta gastronòmica. Hi van
participar empreses del sector
nàutic, del motor, serveis per a les
llars, serveis i venda de productes
per a infants i gent gran, roba
confecció i complements,
perruqueries, centres d’estètica,
serveis de salut, restauració, vins
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RAMON BOADELLA

l mal temps no va
aconseguir deslluir la
celebració de la Fira
Comercial i Gastronòmica,
els dies 4, 5 i 6 de maig, al port
esportiu. Per primera vegada,
la Fira va ser organitzada per
l’Ajuntament, amb la col·laboració
de la Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme, amb el
principal objectiu de promocionar
i fomentar el comerç de
proximitat.

Tot i que el sol va lluir poc, els visitants van omplir la Fira quan el mal temps va donar treva.
i licors, productors d’aliments
de qualitat del catàleg Tasta el
Masnou, així com altres productes
de gastronomia. En total, la Fira
va comptar amb més d’una
seixantena (62) d’expositors, 37
dels quals eren locals.
Si bé la Fira havia encès els
motors des del divendres 4 de
maig a la tarda, la inauguració
oficial va tenir lloc el dissabte dia
5 al migdia. L’acte va comptar
amb la presència de Martí Pujol,
vicepresident tercer i president
delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, que va
ser acompanyat per l’alcalde,
Jaume Oliveras, l'alcalde d'Alella,
Andreu Francisco, i la regidora de
Promoció Econòmica, Sílvia Folch,
així com per diversos càrrecs
electes del consistori. Rosa Pagès
i Jaume Sensat, els propietaris de
la Casa de Cultura, recreats com a
personatges, també van participar
en l’acte inaugural.

La pluja va respectar la Fira a
partir del dissabte al migdia, fet
que va permetre que s’omplís de
gom a gom el recinte i de vida els
expositors i la zona gastronòmica
que envoltava la part superior de
la plaça d’Europa. El diumenge
a la tarda, també va estar
concorreguda tan bon punt va
sortir el sol.
El reguitzell d’activitats
programades durant aquestes
dies va rebre un degoteig
constant de visitants, que van
poder gaudir de propostes
com un maridatge de vins amb
anxoves del Masnou de la mà de
dos negocis locals, L’Anxoveta i
El Rebost dels Sentits; l’enotast o
una desfilada de moda a càrrec de
les botigues locals que va omplir
d’espectadors la plaça central del
port. Les gotes d’aigua tampoc no
van anul·lar cap de les propostes
musicals i es va poder gaudir de
les actuacions que acompanyaven

l’hora de sopar: el violí de Núria
Grima el divendres i el dissabte
a la nit; The Brand, el divendres
a la nit, i Shamrock Vagabonds,
el dissabte a la nit. L’espai lúdic
infantil, amb gairebé una vintena
de propostes al llarg dels dies
de la Fira, va consolidar l’èxit
d’edicions anteriors i va ser molt
concorregut durant les hores en
què no va ploure.
L’últim dia, el diumenge 6, la pluja
també va respectar l’activitat de
cloenda de la Fira i es va poder
realitzar el lliurament de les dues
paneres del concurs “Comprar
a la Fira et premiarà: fira’t al
Masnou”, amb productes oferts
pels expositors i comerços locals.
Els premis van recaure en dues
masnovines.
La Fira també va tenir presència a
les xarxes socials, amb un concurs
d’Instagram sota l’etiqueta
#firatalmasnou.

Les Jornades Enlaira’t
se centren en la gestió
del factor humà
Montgat s’afegeix a aquesta
iniciativa dels municipis
d’Alella, el Masnou i Teià
Del 6 al 8 de juny, arriba una nova edició de les
jornades Enlaira’t, adreçades a promoure l’empresa,
l’emprenedoria i els nous projectes emergents.
Enguany, el municipi de Montgat s’incorpora
als municipis d’Alella, el Masnou i Teià per a
l’organització de les trobades, gestionades per
l’empresa Laboratori 8-85.
Les darreres tendències d’innovació empresarial
seguiran protagonitzant aquesta sisena edició.
Les sessions es dedicaran a reflexionar, debatre i
intercanviar experiències sobre el human centered
design, és a dir, el ‘disseny centrat en l’usuari’, una
filosofia i procés en el qual les necessitats, els
desigs i les limitacions de l’usuari prenen una
atenció i rellevància considerables en cada nivell
del procés de disseny. En aquest sentit, la gestió
del factor humà (tant pel que fa a les persones que
treballen com a les que consumeixen els productes
o són usuàries dels serveis) serà l’eix sobre el qual
versaran les jornades, que inclouran xerrades i
tallers, així com d’altres activitats.

Nit de tapes al Mercat
L’equipament del Masnou participa en la
iniciativa Mercats amb DO Alella

E

l dissabte 26 de maig, a partir de les 20 h, el Mercat
Municipal (carrer d’Itàlia, 50) obrirà les portes per oferir
un tast dels productes que ofereix. Una vintena de
parades rebran les persones assistents amb diverses
tapes pensades per a l’ocasió. Se’n podrà fer la degustació tot
gaudint d’altres activitats. La trobada s’allargarà fins a mitjanit, i
hi haurà un discjòquei que animarà la vetllada i un pallasso que
farà globoflèxia, entre d’altres.
Aquesta activitat s’emmarca dins de la iniciativa Mercats amb
DO Alella, que té per objectiu el maridatge de cuina i vins dins el
Mercat. Cada parada proposa un o més tastets per acompanyar
d’un vi de la DO, el qual se servirà des del punt itinerant
d’Enoturisme DO Alella.
Mercats amb DO Alella és una iniciativa impulsada pel Consorci
de Promoció Enoturística del Territori DO Alella per dinamitzar
els mercats municipals amb accions de promoció i a través
d’una marca global, associada als valors de qualitat, proximitat
i pertinença geogràfica. El vi com a producte enogastrònomic
propi de la dieta mediterrània, la vinya i l’activitat agrícola com
a paisatge identitari i font de biodiversitat conformen els eixos
vertebradors del programa.

Hereves de la iniciativa Alella Emprèn, sorgida al
municipi l’any 2013, aquestes trobades per afavorir
l’impuls de l’emprenedoria són gratuïtes, però
requereixen inscripció prèvia.
En trobareu més informació a la pàgina
www.enlairat.cat.

EL MASNOU VIU MAIG 2018
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MOBILITAT

Com s’utilitzen els nous
parquímetres?

A

Explicació del funcionament del nou sistema de gestió de la zona blava

final de l’any passat
es va posar en marxa
el nou sistema de
pagament de les zones
blaves i, d’aleshores ençà, alguns
usuaris han tingut dificultats a
l’hora de realitzar el pagament
en aquestes noves màquines.
Per aquest motiu, s’ha editat un
tríptic informatiu que trobareu
als equipaments municipals i que
vol ser una guia per saber utilitzar
correctament els parquímetres del
municipi.
Els parquímetres que s’han
instal·lat són de característiques
similars als que hi havia fins ara i
també permeten fer el pagament

tant en efectiu com amb targeta.
Com a novetat respecte als
anteriors, cal introduir la matrícula
del vehicle en el moment d’anar
a treure el tiquet, cosa que té per
objectiu fer un millor seguiment
dels usuaris de la zona blava.
El sistema actual permet no haver
de tornar al cotxe per col·locarhi el tiquet del pagament i
també es pot allargar el temps
d’estacionament sense haver
d’esperar que el temps pagat
inicialment s’hagi esgotat
gràcies a la nova aplicació per
a dispositius mòbils. A més de
facilitar el pagament, permet
pagar només pels minuts

reals d’aparcament consumits,
així com altres avantatges,
com estendre el temps de
l’aparcament fins al temps màxim
autoritzat en cas que es necessiti.
L’objectiu de la implantació
d’aquesta aplicació és crear
un procediment de pagament
més còmode, més ràpid i més
econòmic.

 No haureu de tornar al vehicle
per posar-hi el tiquet, ja que la
matrícula queda registrada al
parquímetre.

El perquè del registre de
matrícula
Els nous parquímetres de la
zona blava incorporen el registre
de matrícula per agilitzar totes
les operacions i fer més ràpid i
còmode l’aparcament:

 El QR del tiquet us servirà
per identificar el vostre vehicle
en qualsevol ocasió. Porteu un
tiquet a la cartera o una fotografia
del codi QR al mòbil i la propera
vegada que aparqueu ja no
necessitareu introduir la matrícula.

 Si necessiteu fer una altra
operació, com ampliar l’horari,
podeu utilitzar el mateix tiquet.
Només heu d’apropar el QR
al lector i les vostres dades
apareixeran al parquímetre.

EL MASNOU VIU MAIG 2018
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CULTURA

Avanç de la programació de la
Festa Major de Sant Pere 2018
El foc és l'element protagonista de la celebració, que s’estendrà del 27 de juny a l’1 de juliol

E

l fil conductor de la Festa Major,
“Terra, mar i foc”, tancarà el
cicle de la llegenda dedicant
la celebració d’enguany a
l’element del foc. Tal com diu la llegenda,
tres nimfes rialleres i juganeres són les
que porten la Festa Major al Masnou i
la nit en què té lloc la coronació d’una
d’elles és un dels moments més esperats
per tothom. Així doncs, en el moment
del pregó apareixeran les nimfes.
Serà el 27 de juny i suposarà el tret de
sortida a totes les activitats d’aquest
esdeveniment popular. A continuació, us
n’avancem algunes:
Dijous 28 de juny
Castell de focs.
Concerts de La Loca Histeria i PD
Busquets.
Divendres 29 de juny
La Salada arriba a la segona edició. La nit
jove de la Festa Major seguirà apostant
per un cartell que inclou l’escena local,
grups emergents i bandes consagrades.
La festa començarà a partir de les 22
h i l’escenari tindrà com a convidats
Remolke, Senyor Oca, Dr. Calypso
(última gira), La Banda Biruji i Blackup.
Al pati del Casino, tindrà lloc la
performance Donar veu, amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional de
l’Orgull LGBTI. Al mateix lloc, l’Orquestra
Maravella oferirà un concert.
Dissabte 30 de juny
Concerts de Los Retrovisores, The
Gramophone AllStars Big Band i Germà
Negre.
El tobogan infinit és una activitat de la
Federació del Comerç, la Indústria
i el Turisme. Si compreu als establiments
adherits, obtindreu tiquets per
tirar-vos-hi.

Competició Best Trick, a la plaça
d’skate de l’avinguda de Pau Casals.
Competició en diferents modalitats
(masculina i femenina) per a més grans
de 18 anys i activitats per a infants i
adolescents. Hi haurà música en directe
amb discjòqueis, food truck i barra amb
consumicions. Consulteu els criteris
per participar-hi i com fer la inscripció a
www.elmasnou.cat.
Diumenge 1 de juliol
Xiula, espectacle musical per als més
petits.
Prepareu la vostra andròmina per
participar en la VI Baixada
Aquesta activitat, destinada a un
públic infantil i familiar, tindrà lloc
el 29 de juny a les 20.30 h a les
pistes esportives de Pau Casals,
amb un recorregut que finalitzarà
a la plaça d’Espanya. No té ànim
de competició i es premiaran les
andròmines per l’originalitat, la
decoració, l’enginy i la motivació de
l’equip o del conductor.
El termini d'inscripcions finalitza
el divendres 20 de juny de 2018 i
es podran fer a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament
(carrer de Roger de Flor, 23).

Per a més informació
sobre els requisits, els premis
i les inscripcions,
escanegeu aquest codi QR
o visiteu
www.elmasnou.cat/
FMandromines
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ACTUALITAT

Unes platges amb tots els serveis
L’espai preferit de l’estiu es posa a punt per a la temporada de bany

D

es de fa setmanes, les
guinguetes ja recorren
el litoral del Masnou,
senyal inequívoca
que l’estiu és cada cop més a
prop. Abans que la llarga llista de
plans d’oci estivals comenci, les
platges del municipi es posen a
punt perquè tothom pugui gaudir
d’aquesta època de l’any vora el
mar.
L’Ajuntament continua sumant
esforços per oferir un bon servei
a les platges del municipi durant
aquest estiu i, per aquest motiu,
s’hi han dut a terme diverses
actuacions. La millora de la
recollida de residus que es porta
a terme als carrers del municipi
també s’ha fet extensiva a les
platges, on s’han incrementat les
àrees de recollida selectiva, tant
per donar servei als usuaris de la
platja com a les guinguetes. També,
es preveu substituir les papereres
tradicionals que hi ha a les platges
del Masnou i d’Ocata per uns bujols
més grans, de rebuig i d’envasos,
que es col·locaran a tocar de les
diverses passeres i accessos a
les platges, properes al passeig
Marítim. Quant a la recollida
selectiva dels envasos, s’instal·laran
papereres grogues amb la intenció
de potenciar el reciclatge d’aquesta
fracció de residu, que és el que més
es genera a la platja.
Entres d’altres novetats, també és
previst, per a aquesta temporada,
incrementar la superfície de la zona
d’ombra del costat del Club Nàutic,
instal·lar una nova passera fixa de
formigó, així com reconstruir la
penúltima plataforma de fusta del
passeig Marítim d’Ocata, a tocar
del límit del terme de Premià de
Mar. La millora de la pressió de
l’aigua de les dutxes (en el tram
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La volada d’estels a la platja, el 15 d’abril, va donar el tret de sortida a la temporada.
entre la Nècora d’Or i les dutxes
a l’altura del carrer de la Mare de
Déu de Núria), la substitució del
gronxador col·lectiu a la platja
d’Ocata i la instal·lació d’un pont
de fusta sobre l’escullera al sector
d’Ocata, a l’altura del carrer de
Joan Maragall, són accions que ja
s’han dut a terme o que es faran

BANDERA BLAVA

Aquesta distinció de
qualitat tornarà a onejar
a les platges masnovines
aquest estiu

properament per seguir millorant
els serveis del litoral masnoví.
Quant a la millora de
l’accessibilitat, el pas soterrat del
carrer del Brasil roman tancat
amb motiu de les obres que s'hi
duen a terme. Aquests treballs
consisteixen en la construcció

amb la construcció d'una rampa i
la modificació de l'escala existent.
Mentre durin les obres, l’accés
a la platja a través d’aquest pas
soterrat es veurà afectat.

RAMON BOADELLA

Com és habitual quan arriba la
temporada de bany, es reforcen
els serveis de garbellament de
la sorra, la neteja manual de la
platja i el repàs del buidatge
de papereres. Enguany,
especialment, aquest buidatge
també es farà durant les tardes
de juny a setembre, com a
resultat d’una modificació del
contracte de recollida de residus
del municipi que es va aprovar
al Ple del mes de setembre del
2017. A més, l’important paper
de la brigada de Manteniment
per mantenir la platja en bones
condicions es comprova en
accions com el pintat dels passos
soterrats i del mur de separació
amb les vies de la Renfe, la
poda de l’arbrat de la platja i el
passeig Marítim, la desbrossada
d’herbes o la col·locació de les
passeres de fusta. Aquest any
s’ha avançat la temporada de
garbellament i, a partir del 15 de
juny, es començarà a garbellar
la sorra amb el tractor de dilluns
a diumenge fins al mes de
setembre.

d'una nova tramada d'escales i
la instal·lació d'un ascensor per
adaptar aquest accés a persones
amb mobilitat reduïda, així com la
millora de l’accés de l’entorn de les
escales i l’ascensor que permetrà
accedir al pas soterrat. Al costat
mar, el pas soterrat també tindrà
un nou accés al passeig Marítim,

Les dues platges del Masnou,
novament reconegudes amb la
bandera blava
El conjunt de les actuacions de
manteniment i millora de les
platges del municipi així com
mesures per a la millora del
medi ambient són, en gran part,
responsables que la Fundació
Europea d'Educació Ambiental
hagi tornat a atorgar, per a
aquesta temporada, la bandera
blava a les platges del Masnou
i d’Ocata. Aquesta distinció de
qualitat valora el compliment de
paràmetres ambientals, així com la
qualitat de l'aigua, l'accessibilitat
a la platja, la neteja, la sanitat, la
seguretat, la informació ambiental
que es dona als usuaris o el
respecte a la legislació.

Es consolida l'espai saludable
de la platja d'Ocata
L'espai saludable a la platja
d'Ocata és un espai sense fum
vinculat a la promoció de la
salut i la recomanació d'hàbits
saludables. Aquest tercer any
de vigència, seguirà comptant
amb un espai de 7.000 metres
quadrats, i les seves normes
seran vigents durant els mesos
de juliol i agost. La zona va des
de l'altura del carrer de Tomàs
Vives fins al carrer dels Capitans
Comellas. L'àrea delimitada és
entre aquests dos carrers i des de
les papereres –que marquen la
zona de bany– fins a l'aigua. La
prohibició de fumar a la platja no
s'associarà a sancions, sinó que es
demanarà als fumadors d'aquesta
zona que s'acabin el cigarret en
un dels llocs permesos. En aquest
període, es realitzaran campanyes
de promoció de la salut i d'hàbits
saludables i activitats endegades
des dels centres d’atenció primària
(CAP) del municipi, així com des
de les entitats.

SORRA

Les dues platges del
municipi rebran una
aportació de sorra per
compensar la regressió
del litoral masnoví

La platja per a gossos continua
en període de prova pilot
La zona per a gossos, en període
de prova pilot fins al setembre
de 2018, va des de Can Teixidor
fins a Montgat, té una llargada
de 400 metres i la superfície varia
depenent de la temporada. Per
poder portar el gos deslligat en
aquesta zona i a la resta de zones
d’esbarjo que hi ha per a aquests
animals al municipi, cal estar en
possessió del carnet de tinença
cívica i responsable, un document
que es pot sol·licitar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC).

Un cop finalitzi la prova pilot, es
valorarà la continuïtat d’aquesta
platja destinada a l’esbarjo dels
gossos en funció de l’ús que se’n
faci i de l’estat de neteja de la
sorra.
Aportació de sorra per pal·liar
els efectes dels temporals
Properament, és previst que
les dues platges del municipi
rebin una aportació de sorra,
una actuació del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació
i Medi Ambient per pal·liar els
efectes dels temporals de febrer
i març d’enguany, quan el mar
va engolir una gran quantitat de
sorra de certs punts del litoral
masnoví. A més de la regressió
de la costa, el temporal també va
ocasionar altres danys al passeig
Marítim, esculleres i espigons
en diversos municipis del litoral
maresmenc i també del Masnou,
on és previst l’arranjament de les
rampes de formigó d’accés a la
sorra que hi ha a l’altura del carrer
del Brasil.
El Ministeri també disposa d’un
altre projecte que afecta les
platges del municipi, que es
podria desenvolupar a més llarg
termini, i que consistirà en la
construcció d’espigons a Premià
de Mar i el Masnou i l’abocament
de sorra entre els espigons, els
quals tindrien com a objectiu
protegir aquesta nova aportació
de sorra.

Calendari del servei de
socorrisme
L’empresa que farà el servei
de socorrisme seguirà sent
ProActiva Serveis Aquàtics.
En horari de 10 a 19 h, el
calendari serà el següent:
 26 i 27 de maig
 2 i 3 de juny
 Del 9 de juny al 2 de
setembre
 Del 8 a l’11 de setembre
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COMUNITAT

L’Ajuntament avança en estalvi i eficiència energètica
Un dels exemples és la reducció de 112.000 euros en la factura elèctrica dels
equipaments municipals el 2017 en relació amb el 2015

E

l Masnou continua
avançant en l’assoliment dels objectius
fixats en matèria
d’estalvi i eficiència energètica.
Se segueix així la ruta marcada
al Pla d’acció municipal 20152019, que preveu en aquest
àmbit un ventall d’accions
agrupades en tres eixos: reduir
el consum energètic —millorant
l’eficiència—, disminuir el cost
econòmic i fomentar l’ús de les
renovables.
Un exemple significatiu quant a
l’estalvi econòmic és el fet que
el cost pel consum elèctric dels

equipaments municipals s’ha
reduït el 2017 en 112.029,05
euros respecte al 2015. Es tracta
d’un descens del 20,7%, ja que
s’ha passat de pagar 540.531,07
euros el 2015 a 428.502,02 euros
el 2017 per aquest concepte.
Aquest estalvi s’ha aconseguit
amb la reducció de la potència
contractada, ajustant-la a la
potència instal·lada, amb la substitució de làmpades antigues
per leds i amb la instal·lació de
detectors de presència, entre
altres mesures. Pel que fa a l’enllumenat públic, s’han estalviat
64.541,38 euros addicionals en la
factura d’electricitat –comparant

el cost del 2017 amb el del 2016–
gràcies a la instal·lació de leds i al
canvi de tarifa, en contractar-ne
una de discriminació horària.

Així s’ha aconseguit reduir un
15% i un 14% el consum de gas
i d’electricitat, respectivament
(comparativa 2015-2017).

També hi ha hagut avenços notables en consum energètic. Per
exemple, entre el 2016 i el 2017
s’ha reduït un 44% el consum
elèctric de l’aparcament de
Marcel·lina de Monteys gràcies
a la instal·lació de llums led.
En total, els tres aparcaments
municipals han consumit 87.289
kWh menys l’any 2017 en relació
amb el 2016. A les escoles també
s’han dut a terme actuacions per
millorar l’eficiència energètica.

Quant al foment de les renovables, s’han dut a terme accions
per fer créixer els ingressos
econòmics de l’Ajuntament per
la venda d’electricitat generada amb tres instal·lacions de
plaques fotovoltaiques del consistori. Així s’ha aconseguit que
la facturació de l’Ajuntament per
aquest concepte hagi augmentat de 13.798,56 euros (2015) a
18.215,92 euros (2017).

El projecte “Entorn sense fum” vol implicar la ciutadania
per allunyar el tabac d’infants i joves
L’Ajuntament del Masnou s’adhereix a la Setmana sense Fum
per potenciar la prevenció del tabaquisme

L’objectiu principal d’aquesta
iniciativa és prevenir l’inici del
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consum de tabac en la població
infantil i jove i allunyar-la de l’exposició al fum. Per aconseguir-ho,
cal la implicació de la ciutadania,
incloent-hi les entitats i les persones adultes fumadores.
Una de les accions més visibles és
l’actuació en espais descoberts,
instal·lant-hi un rètol que els
declari com a “entorns sense fum”.
Així és com es vol anar més enllà
del que estableix la llei, prohibint
o desaconsellant el consum de
tabac i cigarretes electròniques
en espais descoberts freqüentats
per infants i joves, com centres
educatius, equipaments esportius descoberts, els accessos a

biblioteques, centres cívics, espais
joves, llocs de lleure...
Alhora, “Entorn sense fum”
planteja campanyes per informar
i sensibilitzar. També reforça el
paper de la població adulta com
a model per a infants i joves.
Aquest projecte se sumaria a
altres mesures de prevenció del

tabaquisme, com la zona lliure
de fum de l’espai saludable de la
platja d’Ocata.
La posada en marxa d’aquest
projecte al Masnou coincideix amb
la XIX Setmana sense Fum, que
aquest any té lloc entre el 25 i el
31 de maig amb el lema “Viu a sac,
sense tabac!” i a la qual s’ha adherit
l’Ajuntament.

RAÜL ANDREU

L

’Ajuntament ha programat una trobada el 15 de
maig amb representants
de les entitats esportives,
els centres educatius, les AMPA i
el personal municipal per implantar al Masnou el projecte “Entorn
sense fum”, que impulsa l’Agència
de Salut Pública de Catalunya.
En el moment de tancar aquesta
revista era previst que també
hi participessin la subdirectora
regional a Barcelona del Departament de Salut de la Generalitat
i la directora de l’Àrea Bàsica de
Salut del Masnou.

La placeta de Ca n’Humet serà un dels espais amb el rètol “Entorn sense fum”.

COMUNITAT

El Masnou es declara gay-friendly
Es pintaran diversos passos de vianants amb els colors LGTBI

Sensibilitzar la ciutadania en el respecte a la diversitat sexual i contra els comportaments que atempten contra aquestes llibertats és un dels objectius
d’aquesta moció, que també en recull d’altres, com
la pintada de diversos passos de vianants amb els
colors LGTBI. El pas de vianants que hi ha al carrer de
Navarra a l’altura del carrer de Pompeu Fabra va ser
el primer del municipi a canviar el color blanc i negre

pels sis colors de la bandera de l’arc de Sant Martí,
el mes de març passat. El seguiran, aquest mes de
maig, els quatre que es troben a l’encreuament dels
carrers de Navarra amb Romà Fabra.
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament té per objectiu
donar visibilitat als drets de les persones lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI),
i en contra de qualsevol discriminació. Se suma a
altres accions específiques recentment endegades
per donar suport a la realitat de les persones LGTBI,
com l’obertura del Punt d’Informació a la Diversitat
Sexual (PIDS).
A més, a la Festa Major d’enguany s’ha programat
l’activitat Donar veu, una performance a l’espai
públic, emmarcada dins la commemoració del Dia
Internacional de l’Orgull LGBTI, també conegut com
a Dia de l'Orgull Gai, que se celebra el 28 de juny.
L’Ajuntament del Masnou commemora el Dia
contra la LGTBIfòbia
El 17 de maig, es commemora el Dia Internacional
contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la
Transfòbia (LGTBIfòbia) i, en el moment de tancar
aquesta edició, era previst que l’Ajuntament del
Masnou mostrés, un cop més, el seu compromís pel
respecte a la diversitat sexual fent visible la bandera
multicolor del col·lectiu tant a l’edifici consistorial
com en d’altres equipaments municipals.

El Masnou
forma part
del Camí de
Sant Jaume

E

l municipi del
Masnou forma
part de la Via
Marina del Camí
de Sant Jaume, concretament de la cinquena
etapa (25kms). Aquest és
un nou tram de l’entramat
de camins de Sant Jaume
a Catalunya que uneix la
ciutat de Girona amb la
de Barcelona resseguint
l’antiga Via Marina de la
Via Augusta.
L’Oficina de Turisme del
Masnou, l’Ajuntament i la
Policia Local (aquest últim
per estar obert les 24 h)
seran els tres punts on els
pelegrins que passin pel
Masnou podran segellar
la seva credencial. Amb
aquest document, podran
acreditar els segells dels
llocs de pas per obtenir la
Compostel·la.

MIREIA CUXART

E

l Ple de l’Ajuntament del Masnou, en la sessió ordinària del 19 d’abril, va aprovar, per
majoria absoluta, 17 vots a favor (ERC-AMMES, PDeCAT-UNIÓ, C’s, ICV-EUiA-E i PSC),
2 vots en contra (CUP-PA) i 1 vot d’abstenció (PP), la
moció presentada pels grups municipals d’ERCAM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C’s, ICV-EUiA-E i PSC, en
nom de l’entitat Som Masnou, a favor de declarar el
municipi del Masnou ciutat gay-friendly. Les ciutats
gay-friendly són ciutats on es dona un tracte respectuós al col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals (LGTBI), en forma d’empara
legal, acceptació social, oportunitats econòmiques
i d’oci. L’entitat Som Masnou, constituïda recentment, és la primera associació de lluita pel drets
LGTBI al poble i considera que “esdevenir una ciutat
gay-friendly és un acte d’obertura i de tolerància
envers el col·lectiu LGTBI, una nova forma de situar
el Masnou dins el mapa”. Si voleu conèixer-la amb
més detall, en trobareu més informació a la pàgina
23 d’aquest butlletí.

EL MASNOU VIU MAIG 2018

19

ESPORTS

El Club Atlètic Masnou fa
cinquanta anys

E

l Club Atlètic
Masnou va
celebrar, el
dissabte 5
de maig, el cinquantè aniversari. Unes
cinc-centes persones
van participar-hi, totes
vinculades al Club i la
seva història. Van serhi presents fundadors,
presidents, coordinadors i jugadors, tant
actuals com d’altres
que han escrit part de
la història del Club.
Alhora, la celebració
va comptar amb Jaume Oliveras, alcalde
del Masnou; Joaquim
Fàbregas, regidor

d’Esports; Antoni
Jiménez, directiu i delegat del Maresme de
la Federació Catalana
de Futbol, i Ángel Lázaro, coordinador de
Clubs amb Cor Càritas
Barcelona.
A més de lliurar
reconeixements a les
persones que han fet
possible els cinquanta
anys de la història
d’aquesta entitat, es
van premiar aquells
equips que han destacat en el palmarès
del Club. També va
haver-hi temps per
a la festa, que es

va allargar fins ben
entrada la nit, amb un
sopar de germanor,
música, balls i focs artificials, a banda de les
actuacions de la Colla
Bastonera Ple de Cops
i del grup Batucada
del Masnou.
El mateix cap de
setmana, el Benjamí
D (grup 23 de tercera
divisió) del Club, va
pujar a segona divisió
com a primers de grup
i, el Primer Equip (grup
6 de quarta catalana),
va ascendir a tercera
catalana com segons
de grup.

El grup de xou del Club Patinatge
el Masnou, sisè al Campionat
d’Europa de Patinatge Artístic
El grup de xou del Club de Patinatge masnoví va aconseguir un
meritori sisè lloc al Campionat d’Europa de Patinatge Artístic, celebrat l’últim cap de setmana d’abril al Pavelló Nou Barris de Lleida.
La seva proposta portava per títol Sacrifice.
El CPA Olot es va proclamar campió d’Europa de grups xou de patinatge artístic amb Without Options, repetint la medalla d’or que
va aconseguir en l’anterior europeu. L’actual campió d’Espanya, el
CEPA Girona, va quedar a les portes del podi amb Here I Am.

El sènior A d’El Masnou Basquetbol
es proclama campió del grup C de
la Lliga EBA
A finals d’abril, l’equip del sènior A d’El Masnou Basquetbol va
vèncer el Bàsquet Menorca i va aconseguir el primer lloc del grup C
de la Lliga EBA (Lliga Espanyola de Bàsquetbol Aficionat). La derrota
a l’equip menorquí es va produir a la pròrroga, amb un resultat de
64-66.
El sènior A masculí del club
masnoví juga a la Lliga EBA
(una competició organitzada
per la Federació Espanyola de
Bàsquet) des del 2016, després
de ser campions de grup de
Copa Catalunya la temporada
anterior.
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PUNT DE TROBADA

Neix la primera associació del municipi
per a la defensa dels drets LGTBI
Som Masnou té marcats com a reptes donar visibilitat i oferir assessorament
a aquest col·lectiu

E

l canvi social cap a la normalització de la diversitat
afectiva i sexual ha significat un notable avenç en
el reconeixement dels drets de les
persones lesbianes, gais, bisexuals
i transsexuals i intersexuals (LGTBI). L’èxit d’aquesta evolució no
pot explicar-se sense l’existència
d’un teixit associatiu compromès
en la defensa dels drets i les llibertats de les persones. En aquest
sentit, a primers d’abril es va
presentar Som Masnou, una nova
entitat al municipi, la primera
per a la defensa dels drets LGTBI i
una de les primeres, també, de la
comarca del Maresme, cosa que
la converteix en un referent en
aquesta lluita al territori.

GAY FRIENDLY

Una de les primeres
iniciatives de Som Masnou
ha estat portar al Ple
una moció per declarar el
municipi gay friendly

“Aquesta nova entitat ha estat creada amb molta il·lusió i ganes, amb
l’esforç de tots els qui en formem
part”, expliquen. Un dels principals
motius del seu naixement ha estat
“l’observació de les desigualtats
existents a la societat i també al
nostre municipi”, un fet que “va
fer plantejar-nos iniciar una lluita
reivindicativa per la igualtat del
col·lectiu LGTBI”.
Una de les primeres iniciatives
de l’entitat ha estat portar al Ple,
a través dels grups municipals
d’ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ,
C’s, ICV-EUiA-E i PSC, una moció
que va ser aprovada i va declarar
el Masnou municipi gay friendly.
“Estem convençuts de la bona
predisposició i de la bona sintonia
rebuda de l’Equip de Govern i de
la gran majoria dels membres del
consistori, que ens porta a creure
que es podrà seguir treballant de
manera conjunta per aconseguir
més visibilitat i, per tant, la igualtat
per al col·lectiu que representem”,
afirmen. La pintada de diversos
passos de vianants amb els colors

de la bandera LGTBI ha estat una
proposta de l’entitat, que també
preveu dur a terme diferents
activitats, com tallers, debats,
col·loquis, cinefòrum, concursos
de dibuix i narrativa, premis a la
igualtat i actes lúdics, o coaching
entre pares i fills, entre d’altres.
Més enllà de les accions lúdiques,
creuen que és important donar
servei al col·lectiu en el dia a dia,
“amb objectius que entenem que
són d’interès i utilitat per al nostre
poble”. Destaquen la prevenció de
la sida i la realització de programes
de suport i solidaritat amb les
persones que viuen amb el VIH; la
lluita contra la discriminació de les
persones seropositives; la prevenció de les malalties de transmissió
sexual; la realització de programes
de suport i formació, i la prestació
de serveis i atencions al col·lectiu
LGTBI; la realització i intervenció
en polítiques de joventut, dona,
gent gran, immigrants i infants, i
la intervenció en polítiques per fer
desaparèixer les actituds discriminatòries a la societat.

El president de l’Associació, Emu
Fernández, i la regidora d’Igualtat,
Neus Tallada, durant la presentació de
Som Masnou.
Aquesta associació es defineix
com a aconfessional i apolítica,
“on tothom és ben rebut amb independència del seu pensament,
i sempre que estiguin compromesos amb les reivindicacions de polítiques a favor del col·lectiu LGTBI”.
La seva seu es troba al carrer de
Joan XXIII, 13. Les persones interessades a col·laborar-hi poden
posar-se en contacte amb l’entitat
a www.sommasnou.org.
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ENTREVISTA

Aina Ripol,
actriu
La base de la seva formació prové de l’Institut
del Teatre, on es va llicenciar. Un cop va acabar
els estudis, es va seguir formant i l’Aina també
és llicenciada en psicologia. L’experiència en
ambdues disciplines li ha permès ampliar els
seus coneixements i, alhora, nodrir-se de les
oportunitats de l’una per complementar l’altra.
Ha treballat com a actriu i com a directora en
teatres com el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), el Romea, el Tantarantana, el Lliure de
Montjuïc, la Biblioteca de Catalunya..., i amb
professionals com Oriol Broggi o Andrés Lima.
Des del 2015, és la directora de l’escola de
teatre masnovina La Teatral i la professora de
la major part dels grups, i és en la docència
on creu que el seu bagatge i la seva formació
troben un sentit profund. També és la
presidenta de l’associació que duu el mateix
nom, La Teatral, creada perquè, segons Ripol,
l’escola de teatre no ha volgut ser mai una
empresa, sinó crear comunitat.
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Quan se li va despertar l’interès pel teatre?
Em vaig voler apuntar a teatre
quan era encara una nena; tenia
vuit anys, si no m’equivoco. I
molt aviat em vaig adonar que
allò seria molt important per a
mi. Hi anava feliç! Feia teatre els
dissabtes al matí i recordo que
quan tornava cap a casa caminant sempre estava una mica
trista perquè pensava: “Falta
una setmana sencera per poder
tornar-hi!”

DAVID RUANO

Com recorda la formació a
l’Institut del Teatre?
Va ser una època preciosa i
també molt dura. Vaig ser molt
feliç de poder dedicar la meva
vida a allò que més m’agradava,
el teatre. Aprenia sense parar
i era capaç de crear coses que
jo mateixa no sabia que podia
fer. Alhora, però, l’exigència era
molta i a tots nivells: físicament,
intel·lectualment, emocionalment… Em vaig adonar que
estava convertint la meva passió
en la meva feina i forma de viure,
i això no va ser tan fàcil com
pensava. Tot i així, no ho canviaria per res del món.
Com i quan inicia l’activitat
pedagògica teatral?
Vaig començar a fer de professora de teatre amb dinou anys,
quan estava fent el primer curs a
l’Institut del Teatre. Feia classes
als xavals que fins l’any anterior
havien estat els meus companys.
Era molt gratificant compartir
amb ells coses noves que jo
havia descobert. Tot i així, va ser
una mica més endavant quan
em vaig adonar que el teatre que
jo volia compartir no es basava
en la tècnica, els exercicis…
—que també—, sinó en el
discurs: el teatre serveix per dir
coses! Això va passar quan vaig
estudiar psicologia; vaig documentar el que jo sabia, que el teatre té beneficis a molts nivells:
expressió dels sentiments, seguretat en un mateix, pertinença a
una comunitat, treball personal i

de grup… Des de llavors que no
he deixat de fer classes, intentant estar sempre molt atenta
al que els actors i actrius tenen
ganes de dir i ajudant-los, amb
les regles del teatre, a trobar la
manera de fer-ho. Les obres a La
Teatral són de creació col·lectiva i comencen sempre amb la
pregunta següent: què volem
explicar aquest any?
Què prefereix: actuar o la
docència?
Vaig fer teatre professional durant força temps: TNC, Biblioteca
de Catalunya, Teatre Romea…
Va ser tan divertit! Era el que
jo volia i vaig tenir la sort de
poder-ho fer. Tot i així, em vaig
decebre molt ràpidament. Vaig
veure que el teatre que es fa a la
capital ha perdut, en bona part,
el que a mi em sembla essencial:
la voluntat de canviar el món. La
docència és infinita, en aquest
sentit. M’encanta compartir amb
els joves de La Teatral la seva
visió del món, la seva ràbia, les
seves il·lusions, i crear obres
de teatre amb tot això. Aquest
teatre sí que té sentit.

“Em sembla que al
Masnou hi ha molt
gust pel teatre i que es
comença a entendre
que, a més d’un espai
de diversió, és un espai
de creixement”
Què diferencia, al seu parer, el
teatre de les altres disciplines
artístiques?
Albert Camus deia: “Si el món
fos clar, l’art no existiria.” Ell feia
teatre!
El Masnou és un poble teatral?
Jo crec que molt. Em sembla que
hi ha molt gust pel teatre i que
es comença a entendre, també,

que a més d’un espai de diversió
és un espai de creixement. Això
pel que fa a les persones. Pel que
fa a les institucions, em sembla
que el teatre no ha estat, fins ara,
una prioritat. És un gust veure,
però, que el nostre Ajuntament
comença a ser conscient de
l’interès que hi ha pel teatre al
nostre municipi i també dels
beneficis que aporta a les persones i a la comunitat. Això fa que,
els que treballem per la cultura,
estiguem esperançats que es
comencin a fer passos ferms
en aquest terreny: una escola
de teatre municipal; un espai
de representació que estigui,
realment, a l’abast de tothom;
una programació més sòlida de
teatre professional…
Què és el que més li agrada
d’aquest municipi?
M’agrada que el teatre és al
carrer, a les escoles, que la
gent hi està cada vegada més
interessada. Espero que les arts
i la cultura estiguin cada cop
més presents i a prop del nostre
poble.
Com sorgeix la idea de l’Associació La Teatral i en què
consisteix?
La voluntat de La Teatral és estar
oberta al poble; que tots els que
hi vinguin sentin que és un espai
de llibertat on es poden sentir
segurs i escoltats; on tenen els
seus amics. A mi m’agrada el
teatre i la gent que fa teatre. La
Teatral no ha volgut ser mai una
empresa, sinó crear comunitat.
I ho ha aconseguit, perquè els
membres de La Teatral diuen
tot sovint: “Aquesta és la meva
segona família.” I és que les
portes sempre estan obertes i
sempre hi ha algú que hi treu
el cap: per ajudar altres grups a
preparar la seva escenografia,
per preparar-se el text que han
de dir a l’escola, per vendre roses
per Sant Jordi o participar en un
concurs d’aparadors, o per estar
junts i xerrar una estona. Això és
l’Associació La Teatral.
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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals se'ls dedica el mateix espai i
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que
cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Sílvia Folch
Portaveu del
Grup Municipal
d’ERC-AM-MES

Sembla que la cosa s’anima
“Sembla que la cosa s’anima…”, qui no ha
sentit aquesta frase? És una dita present en
les converses quotidianes de carrer. Se sent
a la plaça del mercat, entre la paradista i la
clienta, el botiguer la comenta al seu proveïdor, el lampista l’explica al seu client per motivar la demora del pressupost: “Sembla que
la cosa s’anima.”

Jordi Matas
Regidor del
Grup Municipal
de PDeCAT-Unió

Esport i inversions, cara i creu
Comencem per allò positiu, la cara.
Aquestes dies hem pogut sentir-nos orgullosos dels clubs esportius del Masnou.
L’Atlètic Masnou ha celebrat el 50è aniversari. Mig segle durant el qual s’ha estès la
il·lusió d’uns amants del futbol van posar
en marxa un equip l’any 1967. Avui és una
entitat referent dins del futbol català, ja

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de
Ciutadans

La postveritat i el nou pavelló d’esports del Masnou
No fa gaire, el nostre alcalde, a propòsit de la implantació del servei de
dispensació de metadona al CAP
d’Ocata, ens parlava de la postveritat,
per acusar-ne “alguns” de crear un re-
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L’emprenedoria és latent en la nostra societat. Les idees s’han anat gestant, les ganes de
posar-les en pràctica s’acumulen en la ment
i comencen a treure el nas, amb apostes personals per engegar nous projectes que volen
materialitzar-se i veure la llum. Es tracta de
nous projectes de negocis de persones emprenedores a qui no podem fallar, a les quals,
des de la Regidoria de Promoció Econòmica,
hem de donar suport, assessorament, recursos..., ara que “sembla que la cosa s’anima”.
Al Ple del mes d’abril vam aprovar les bases
de les subvencions per a empreses, amb una
dotació de 50.000 euros per a l’any 2018: per
a inversions als locals comercials, per a millores de l’eficiència energètica, l’accessibilitat,
aparadors o elements de comercialització;
per a l’establiment i posada en marxa d’activitats empresarials; per a la contractació de

personal, posant èmfasi en ajudes a l’ocupabilitat en menors de 31 anys, persones de
més de 44 i la contractació de dones, i per a
la promoció comercial i la digitalització dels
negocis, com la participació en les fires comercials del municipi.
A més d’aquestes subvencions destinades a
donar suport a les empreses, comerços i botigues del municipi, mantenim el Premi Jove a
l’Emprenedoria, dotat amb 6.000 euros, amb
el qual volem donar suport al talent emprenedor jove del Masnou.
Aquest talent ja es forja a les escoles i instituts del nostre municipi a través de diferents
projectes curriculars i extracurriculars. Bona
mostra d’això és el projecte “Cultura Emprenedora a l’Escola”, promogut per la Diputació, en el qual participen els alumnes de 5è
de l’Escola Ocata i que vol fomentar la cultura

emprenedora i les competències bàsiques. Al
llarg del curs escolar, els alumnes creen i gestionen una cooperativa. Per això comptem
tant amb els docents del centre com amb
tècnics de l’Ajuntament. Els resultats els vam
poder veure aquest cap de setmana a l’estand cedit per l’Ajuntament a la Fira Comercial i Gastronòmica amb el projecte d’enguany,
“El 5è Pot”, que va captivar els assistents.
La Fira Comercial i Gastronòmica d’aquesta edició va ser organitzada per primer cop
directament per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Federació del Comerç. Aquest
esdeveniment és un aparador del nostre
comerç i de l’economia local, i hi volem continuar esmerçant esforços perquè continuï
sent un espai de dinamització i de promoció
del municipi.

que no sols té en compte competir, sinó
guanyar en valors. Els valors socials que
impulsa l’Atlètic Masnou han estat reconeguts en diferents premis i és el tret distintiu de l’entitat.
També aquest cap de setmana hem pogut gaudir com mai del primer equip d’El
Masnou Basquetbol, campions de la fase
regular i classificats per optar a pujar a LEB
plata, que es disputarà a Gandia el cap de
setmana del 18 a 20 de maig. Sols arribar
aquí és un èxit. Una entitat que també
s’ha mostrat com un exemple de gestió.
I fa pocs dies, el Club Patinatge El Masnou va participar en el primer Campionat
d’Europa sense en Jaume. Sempre present en els vostres cors, us va imprimir un

caràcter que porteu en la vostra refinada
tècnica de patinar i executar les coreografies. Nous temps que ben aviat consolidareu de nou amb ple d’èxits.
El Club Gimnàstica Rítmica, cada cop amb
més esportistes; el Deportiu Masnou,
apropant-se al seu centenari, etc.
En l’àmbit individual, per exemple, parlem
de judo i vela. Potser ja no els fem el cas
que mereixen, ja que ens han malacostumat a guanyar-ho gairebé tot, però també
tenim grans esportistes individuals, lluitadors fins al final amb importants victòries
d’àmbit estatal i internacionalment.
Al Masnou, tenim un esport viu i que
dona prestigi al nostre poble. Felicitats a
les juntes directives i un agraïment a l’es-

forç personal que feu.
D’altra banda, canviant de tema, la creu
que suposa una nova modificació de les
inversions. L’actual Equip de Govern planteja una variació d’inversions, aturant així
la planificació iniciada fa temps, i ha optat
per anul·lar-ne algunes que mentre érem
al govern s’havien considerat necessàries.
Per nosaltres és vital que es dugui a terme la tan necessària reforma de les sales
de vetlla. El nostre cementiri municipal
necessita urgentment aquesta adequació
dels serveis funeraris. En canvi, s’opta per
dissenyar una nau polivalent als afores del
municipi. Per nosaltres, primer les persones que nous equipaments tècnics municipals que no veiem prioritaris.

lat basat en falsedats. Ens deia que:
“La postveritat és un concepte que
descriu la situació en la qual, a l’hora
de crear l’opinió pública, els fets objectius tenen menys influència que
les crides a l’emoció i a les creences
personals.” No seré jo qui rebati el concepte de postveritat a un alcalde d’un
partit que, juntament amb d’altres,
han abusat d’aquest concepte amb
l’anomenat procés, fins al límit que no
m’estranyaria que la RAE comencés
a anomenar la “distorsió deliberada
d’una realitat, que manipula creences
i emocions per tal d’influir en l’opinió

pública i en actituds socials “(postveritat) com a procés, ja que segur que
s’entén millor.
Però bé, jo volia parlar en aquestes
línies del primer acte que recordo de
postveritat del nostre alcalde, que va
ser el de la col·locació de la primera
pedra de l’ampliació del Complex
Esportiu Municipal i de l’inici de les
obres del parc de Vallmora, pels volts
del març del 2015, a punt d’entrar en
campanya electoral. Fa més de tres
anys i amb prou feines hi ha hagut
progressos. Ara, després d’un llarg
període sense avenços significatius, i

uns quants centenars de milers d’euros més, sembla que les obres del pavelló es reprendran, aquesta vegada
sí, per concloure’s. Jo espero, i per això
des del nostre grup sempre hem donat suport a la construcció d’aquest
nou pavelló, que aquest equipament
esportiu sigui, com més aviat millor,
la realitat que el municipi reclama
des de fa anys. I tenint en compte que
d’aquí a un any hi ha eleccions municipals, confio, i molt, que el nostre
alcalde l’inauguri més aviat que tard,
per no perdre aquesta “sana i tan política” tradició...

Màxim Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E

Al Masnou volem la gestió pública dels
serveis públics!
Existeix la idea que la gestió privada és
sempre més eficaç i dona més bons resultats que la pública.
D’aquesta idea interessada, que ICV-EUiA
no comparteix, s’han aprofitat molts ajuntaments, també el del Masnou, per justificar que la gestió de la major part dels
serveis públics que ofereixen a la seva

Monika
González
Regidora del Grup
Municipal del PSC
Pla d’igualtat del Masnou
Hem aprovat al Ple del mes d’abril el
nou Pla d’igualtat, que serà vigent fins
al 2021. Després de gairebé dos anys
d’estudi i elaboració, ja tenim aquí una
proposta de futur, que ha costat molt
d’endegar. La feina feta pel Departament i la Regidora ha donat el seu fruit.
Però des del grup municipal socialista

Federico de
las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
Repartiment dels excedents, inversions 2018 al Masnou
El maig, a més del mes de Maria —en el
terreny espiritual— és el de les inversions
municipals —en el material. Aquí ens fixem en la segona part: més de 4MM en
marxa que, encara que sembli molt, no és
tant a l’hora de repartir. A falta d’acord o
desacord, el gruix del palmarès se l’endu-

ciutadania sigui encarregada a empreses
privades.
Al nostre poble, i des de fa molts anys, estan privatitzats el transport urbà, la neteja
de carrers, la recollida de brossa i residus,
la neteja d’edificis municipals, el subministrament d’aigua potable, la gestió de
les zones blava i taronja, la grua, les escoles bressol, l’escola de música..., i, fins i tot,
tasques que, com el cobrament de la taxa
de clavegueram, es poden fer de manera
automàtica.
Però, els darrers anys, cada cop són més
les persones i els col·lectius que volen
trencar aquesta situació i la seva empenta
ha aconseguit que augmenti el nombre
d’ajuntaments, grans i petits, (Barcelona
i Arenys de Munt en són dues mostres),
que han iniciat la recuperació de la ges-

tió pública de molts d’aquests serveis.
Aquest moviment es produeix perquè els
seus impulsors estan convençuts, i disposen d’estudis que ho avalen, que la gestió
pública d’aquests serveis serà més eficaç
que la privada i, a més, resultarà més econòmica per a la ciutadania.
Al Masnou, en aquesta mateixa línia i des
de l’inici del mandat, ICV-EUiA hem fet
propostes, que han tingut resultats diversos, perquè l’Ajuntament recuperi la gestió pública de:
· El transport urbà: Rebutjada pels vots
contraris d’ERC, PDeCAT, C’s i PP.
· L’aigua: Retirada davant el compromís
del Govern de treballar conjuntament
una proposta perquè sigui debatuda
abans del 2019.

· L’aparcament: Aprovada amb el vot en
contra del PP.
· Escoles bressol: Es votarà al Ple
d’aquest mes.
I a aquestes, els propers mesos, en seguiran d’altres.
Sabem que, en aquest tema, com en
molts d’altres que proposem, al Masnou
nedem contracorrent, perquè una part
dels partits de l’Ajuntament, no tots situats a la dreta, no comparteixen aquesta visió, però confiem que els estudis i treballs
que es faran, en aplicació de les propostes
que hem presentat, serveixin per modificar el seu posicionament actual.
Sobre aquests temes i molts altres relacionats amb la nostra tasca política, en podeu trobar més informació a:
http://www.iniciativa.cat/ca/masnou

hem estat crítics amb la posada en
marxa d’un tema que és urgent i molt
necessari al nostre municipi (i en la societat en general).
Ara per ara, hem aprovat un document
que és la base de les polítiques d’igualtat que regiran el nostre Ajuntament.
És un document viu, en creixement i
revisable, i és per això que nosaltres
n’hem remarcat especialment les línies
d’acció, encaminades al reforç de l’educació, la sensibilització i la formació de
tots els agents educatius, ja sigui en
l’àmbit escolar (tant primària com secundària), en centres lúdics i de jovent
o entre educadors de carrer. Tenim la

tasca de formar i generar una nova visió de la societat entre els nostres nens
i joves. També vam fer especial menció
del programa TEI (tutoria entre iguals)
com a element cohesionador, integrador i especialment actiu. Els nostres
centres educatius disposen d’aquesta
eina i estem molt lluny que se’n faci un
ús ampli, així com de reconèixer i donar
visibilitat a tots els joves i nens que en
formen part.
També vam fer especial menció al col·
lectiu de persones discapacitades que
formen part de la nostra ciutadania i
que disten de tenir un municipi on se’ls
escolti, a banda de donar-los espais on

fer-se visibles, com el conegut i popular Festival DISMA, que enguany serà
els dies 2 i 3 de juny. Nosaltres creiem
que s’ha de fer un pas més i recollir en
aquest nou Pla d’igualtat les demandes i problemes que té en el dia a dia
aquest col·lectiu al nostre municipi.
Tant de bo d’aquí a uns anys aquesta
tasca incipient doni els seus fruits i millori la qualitat de vida de totes les persones que conformen el nostre municipi en drets, igualtat, llibertat, cohesió i
respecte.
Els socialistes, en tot cas, estarem alertes perquè aquesta aposta sigui portada a terme de forma íntegra.

ran el nou poliesportiu (un cop ressuscitat de la paràlisi), els menjadors escolars
municipals (cuina i menjador als mateixos
centres), Vallmora (i seguirà sent insuficient), algun enjardinament preelectoral
i la inversió en edificis municipals. I després, tota la resta. Petites actuacions (alguna de mitjaneta) en què es pot donar
cabuda a algunes de tantes necessitats
veïnals.
Per la nostra part, defensarem el nostre
programa, i insistirem en la millora de la
platja —amb la creació d’illes de vegetació i zones d’ombra—, la dignificació
del Camí Ral i, en paral·lel, la reordenació de la façana litoral, una assignatura

pendent que és moment d’impulsar en
paral·lel a la prevista actuació d’ADIF per
a la reforma de l’estació d’Ocata.
Pressió per municipalitzar els serveis:
la base d’un futur forat
Els grups d’esquerres insisteixen a reconduir els serveis que presta el municipi cap
a un model de gestió directa, amb personal municipal. Parteixen de la base que
qualsevol servei gestionat així és millor.
Res més lluny de realitat, d’entrada. Tots
els serveis prestats (neteja, jardineria,
transport urbà, distribució d’aigües, etc.)
han de ser avaluats per la seva eficiència: el millor servei al ciutadà, al menor
cost. Des de la gestió municipal —per

descomptat—, però en el règim que més
ens beneficiï, sigui gestionant-se de forma directa (empleats propis) o indirecta
(licitat per concurrència).
L’assumpte és de gestió, encara que es
pretengui polititzar. Per evitar l’esterilitat
d’aquests debats, des del PP hem proposat l’estudi global de tots els serveis
que presta el municipi (de tot tipus, amb
personal municipal i subcontractats) per
fer-ne una valoració adequada, a benefici
ciutadà. Aquest estudi es podria realitzar
per fases. Si hem de gestionar bé, ho hem
de valorar tot, sense exclusions, i, amb dades a la mà, prendre les millors decisions
futures.

EL MASNOU VIU MAIG 2018

27

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Piulades més vistes

Imatges del record

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mai 8
L’Arxiu Municipal d'#elMasnou recull informació, fotografies,
vídeos... amb l’objectiu de documentar el moviment social i
polític del referèndum de l’ #1oct i, paral·lelament, sobre el
sector tèxtil del municipi #Arxivemelmoment
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mai 8

Regata creuer de iots i canots al Masnou, el 9 de juny de 1912. Era
una de les proves de la Regata Nacional de Vela, organitzada pel Reial
Club Marítim de Barcelona. A la fotografia, es veu l’arribada del vapor
de guerra canoner Temerario a l’ancoratge de davant l’embarcador. A
bord hi anava el jurat de la regata. El primer premi, una copa oferta per
l’Ajuntament, el va guanyar el iot Pilila, de València. Després es va fer un
banquet al Casino, amb l’assistència d’autoritats i el president del Reial
Club, Rafael Morató i Senesteva.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, col·lecció Joan Maresma i Pujadas, fons fotografia núm. 13614.

El benjamí D (grup 23 de tercera divisió) puja a segona divisió com a primer de grup i el primer equip (grup 6 de quarta
catalana) puja a tercera catalana com a segon de grup. Felicitem tots dos equips de l’ @atmasnou per l’ascens!
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mai 4
Avui arrenca la nova edició de la #Fira Comercial i Gastronòmica de #elMasnou. Aquest serà l’ #horari d’obertura dels
tres dies.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mai 3
Ja heu vist tot el que s’ha programat a la #Fira Comercial i
Gastronòmica del proper cap de setmana? També hi ha un
#concurs d’Instagram! #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 30

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 30
Felicitem la masnovina Mónica Alonso, que el passat 27
d’abril va celebrar els cent anys. Enhorabona! #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 27
L’#alcalde d'#elMasnou @oliverasmj inicia un cicle de converses amb la ciutadania

@NEOBUXBAUMIA

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

AJUNTAMENT

El #SèniorA del @masbol1935, campió de la #LigaEBA. Enhorabona #VIVEelMasnou! #elMasnou #bàsquet

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 23
Que tingueu una molt bona diada de #SantJordi #elMasnou
#SantJordialcarrer
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 21
#Concert i #foodtruck, avui a l’ #eecanhumet #elMasnou

AJUNTAMENT

@GEMMA_FILIZZOLA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 19
Ens proposen que les fotografies i els vídeos de la celebració
de #santjordi2018 es comparteixin amb l’etiqueta #SantJordialcarrer. Amb totes les imatges rebudes, publicaran un
àlbum virtual. Us hi animeu? #elMasnou

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí digital
L'actualitat del Masnou a www.masnou.cat
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AGENDA. Del 17 de maig al 15 de juny de 2018
MAIG
Dijous 17
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Exposició: “Ocellam”
Mostra itinerant de la Xarxa de
Biblioteques Municipals
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines
18.30 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

Xerrada col·loqui:
“Comunicació adequada
entre els adolescents a
l’entorn 2.0”
S’informarà les famílies i els
docents sobre com acompanyar
els adolescents perquè facin un
ús adequat dels entorns 2.0 i
com poden preveure l’aparició
de conflictes com el ciberassetjament escolar, la violència
de gènere i el ciberassetjament
pedòfil. A càrrec del director de
Smart140. Adreçat a famílies
d’adolescents entre els 10 i 18
anys. No cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament del Masnou

Divendres 18
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

L’Hora del Conte: El gegant
més elegant
A càrrec de l'alumnat de 2n
d'educació infantil de l’IES Maremar del Masnou. Per a famílies
amb infants de 3 a 6 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i l’IES Maremar
18 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Presentació oficial de
l’audioguia Visitmuseum del
Museu i visita teatralitzada
L’empresari britànic Thomas
Morrison, l’estudiant de nàutica
Pere Isern Fàbregas i la indiana
Rosa Pagès Orta us acompanyaran en aquest viatge al llarg de la
història del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb la colaboració del GAT

Dissabte 19
De 10 a 13 h
Lloc: Assemblea Creu Roja del
Masnou (aula 1)

Taller de suport vital bàsic
Aprèn els coneixements teòrics
i les habilitats necessàries per
respondre a un cas d’aturada
cardiorespiratòria.

Preu: 5 €. Els diners recaptats
aniran destinats a finançar projectes de lluita contra la pobresa
i salut que la Creu Roja desenvolupa al Masnou, Alella i Teià.
Inscripcions: Cal enviar un correu a elmasnou@creuroja.org
indicant-hi que es vol cursar el
taller, amb el nom i cognoms de
les persones interessades i un
telèfon de contacte.
Ho organitza: Creu Roja El Masnou, Alella i Teià
10.15 h
Lloc: Espai Escènic

El viatge del saltamartí
Mostra dels alumnes de Sensibilització i Iniciació de l’EMUMM.
Preu: gratuït amb invitació.
Ho organitza: Escola Municipal
de Música del Masnou
(EMUMM)
12.30 h
Lloc: Espai Escènic

DesMuntant Peer Gynt
Concert dels cors i els conjunts
instrumentals de l’EMUMM.
Preu: gratuït amb invitació.
Ho organitza: Escola Municipal
de Música del Masnou
(EMUMM)
De 17 a 20 h
Lloc: Plaça de la Llibertat

Parada informativa de l’ANC
el Masnou
Ho organitza: ANC el Masnou
De 18 a 21 h
Lloc: Escola bressol La Barqueta

30a Trobada Country
Trobada mensual amb cinquanta
balls aproximadament, per a tots
els nivells.
Ho organitza: Country Ocata
20.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

IV Festival de Música del
Masnou
We love musicals
Més de 80 cantaires, acompanyats per una banda de músics
en directe i un grup d’actors que
oferiran un espectacle fresc i
divertit en què el públic participarà de forma activa.
Preu: 10 €. Anticipada: 8 €. Més
informació i reserves: info@corscandicus.org / Tel. i Whatsapp:
608 637 685 / quedat.cat
Ho organitza: Cor Scandicus, Loiola’s Sound, Ramones Gospel Choir

Diumenge 20
10 h
Lloc: Platja del Masnou (davant
de la rotonda el Masnou-Alella)

Activitats esportives en
família per celebrar el Mes
de les Famílies

Activitats esportives en família:
surf, surf de rem i big SUP. L’activitat serà dinamitzada per l’entitat Carvings (Maresme Waves).
Cal inscripció prèvia a www.
elmasnou.cat. Hi haurà diferents
torns. Termini d’inscripció: fins al
17 de maig a les 14 h. Més informació: infancia@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Ruta guiada: “El modernista
desconegut: l’arquitecte
Bonaventura Bassegoda i
Amigó”
Passejada pels carrers del Masnou durant la qual es coneixeran
els diferents edificis que va
construir i decorar l’arquitecte
Bassegoda.
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
18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar: La nena dels
pardals, amb la Tresca i la
Verdesca
De la Cia. Teatre al Detall
Preu: 3 €. Anticipada a
www.quedat.cat i a taquilla una
hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dimarts 22
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Conferència: “Les
matemàtiques, s’estimen,
s’odien... però són a tot
arreu. Per a què serveixen?”
A càrrec de Xavier Viella Miró.
Seguida d’un col·loqui obert a
la participació del públic. Acte
per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou
19.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb Empar
Moliner
L’escriptora i periodista catalana
visita el Masnou per parlar de la
seva obra. A la sala polivalent de

la Biblioteca. Entrada lliure.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Institució de les
Lletres Catalanes

Vichy Catalan Vòlei Platja
Tour

Dimecres 23
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària:
Argelagues, de Gemma Ruiz
Conduïda per Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines
19.30 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

De 10 a 20 h
Lloc: Plaça d’skate de l’avinguda
de Pau Casals

Acte de presentació de
l’Associació Catalana pels
Drets Civils

Skate and Sound Vol. 1

Acte de presentació de l’associació dels familiars dels presos
i exiliats polítics catalans. Amb
la presència dels mateixos familiars.
Ho organitzen: ANC El Masnou,
Òmnium i ACDC

Una competició d’skate, amb
música en format sound system i
activitats (de 10 a 15 h). A més, hi
haurà servei de beguda i menjar.
Ho organitza: Dubbuc i
Everliving

Dijous 24

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

De 17 h a 20.30 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

L’Hora del Conte: Dibuixa’m
un parc

Segona Tarda Gamer per a
joves, amb tornejos i free
play
Fifa18, Rocket League, Just Dance, NBA 2k18, Mario Kart, Clash
Royale...
No cal inscripció prèvia i l’activitat és gratuïta.
Ho organitzen: Ajuntament del
Manou i Social Lovers

Taller d’enquadernació
Activitat per a adults, a càrrec de
Georgina Aspa.
Dividida en dues sessions: 24 i 31
de maig. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Divendres 25

Cicle de conferències sobre
dificultats específiques de
l’aprenentatge
Segona conferència, sobre l’enfocament optomètric de les DEA.
Dissabtes 12 i 26 de maig, i 2 de
juny, a les 11 h i 11.30 h.
Ho organitzen: AMPAs de les
escoles del Masnou
17 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Acte de lliurament dels XL
Premis Literaris Goleta i
Bergantí
Amb la col·laboració del GAT i la
Jove Orquestra de Cambra del
Masnou.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Ajuntament del
Masnou

10 h
Lloc: Platja d’Ocata

Especial Dia Europeu dels Parcs
Naturals.
Subi & Anna amb el projecte
Dibuixa’m un parc!: narracions
il·lustrades en directe que parlen
de parcs i natura.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació
de Barcelona
11.30 h
Lloc: Els Vienesos

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 26

Campionat de Catalunya de vòlei
platja format 2x2.
Competició en format circuit de
vuit proves per la costa catalana.
El Masnou acull la segona prova
dins el Club Nàutic i davant la
Nècora d’Or. El format és 2x2 per
als 2 gèneres. El diumenge, a les
18 h, es disputarà la final femenina i, a les 19 h, la masculina.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i Federació Catalana de
Voleibol

Juguem en família per
celebrar el Mes de les
Famílies
Ludoteca familiar amb jocs de
taula, jocs cooperatius i jocs
gegants preparats per fer passar
una bona estona des dels més
petits fins als més grans. A càrrec
de Lleureka Projectes Educatius.
No cal inscripció prèvia. Més informació: infancia@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
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AGENDA. Del 17 de maig al 15 de juny de 2018
19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

IV Festival de Música del
Masnou
Gala lírica
Amb les sopranos Laura del Río
i Rosa Mateu, i el tenor Carlos
Cosías, acompanyats al piano
per Miguel Ángel Dionis i pel Cor
Scandicus, interpretaran clàssics
d’òpera i sarsuela.
Preu: 10 €. Anticipada: 8 €. Més
informació i reserves: info@corscandicus.org / Tel. i Whatsapp:
608 637 685/ quedat.cat
Ho organitza: Cor Scandicus
De 20 a 24 h
Lloc: Mercat Municipal

Nit de tapes: Mercats amb
DO Alella
Més informació a la pàgina 11
d’aquest butlletí.
Preu: des d’1,50 €
Ho organitza: Mercat Municipal

Diumenge 27
11 h
Lloc: Plaça de l’Església, s/n

Itinerari guiat “El Masnou,
terra de mar”
Cal inscripció prèvia: Oficina de
Turisme - Casa de Cultura (93
557 18 34, turisme@elmasnou.
cat), Museu Municipal de Nàutica del Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.cat) o
www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
12.45 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa del
Marquès

Tasta el Masnou
Preu: 7 €
Gaudeix d’una degustació de
productes masnovins maridats
amb vi de la DO Alella a la Casa
del Marquès. L’edició d’aquest
mes de l’activitat convida a
degustar les masnovines, un
dolç elaborat al Masnou, maridat
amb vi de la DO Alella.
Un sommelier conduirà tota
l’activitat.
Inscripcions i pagament: Plataforma Queda’t!
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
14 h
Lloc: Jardins de Can Malet

Dinar groc
Arrossada solidària amb els familiars dels presos polítics i exiliats.
Tots els beneficis s’ingressaran
a la caixa de solidaritat. Places
limitades.

30

Imprescindible reserva prèvia
a elmasnou@assemblea.cat /
alellaelmasnouteia@omnium.cat.
Telèfon: 693 48 21 67. També a
les parades que es posaran a la
plaça de la Llibertat els dies 12
i 19 de maig, de 17 a 20 h, i el
dia 27, d’11 a 14 h. Si no podeu
anar-hi i voleu fer un donatiu, ho
podeu fer a les parades.
Preu: 15 €
Ho organitzen: ANC del Masnou i
Òmnium Alella-El Masnou-Teià
19 h
Lloc: Gent del Masnou

Vetllada artística:
Diumenge amb lletres
Festa de la primavera
Ho organitzen: Grup Rauxa i
Coral Xabec

Dimecres 30
17.15 h
Lloc: La Barqueta (sala polivalent)

Prohibit no tocar! Espai
d’art
Per celebrar el Mes de les Famílies. Un nou projecte inspirat en
els llenguatges de l’art contemporani i les seves potencialitats
lúdiques. Aquesta activitat convida els més petits a l’exploració
a través d’un laberint d’onades
de cartró i a descobrir totes les
sorpreses que s’amaguen dins
de les onades. Activitat familiar
adreçada a infants a partir de 2
anys. A càrrec de La Città Infinita.
Cal inscripció prèvia a www.
elmasnou.cat. Termini d’inscripció: fins al 29 de maig a les 14
h. Més informació: infancia@
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dijous 31
18.30 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

Xerrada: “La transició de
primària a secundària”
Per celebrar el Mes de les Famílies. Es parlarà sobre el pas
de primària a secundària (ESO).
Us facilitaran eines per poder
acompanyar els fills i filles en
aquest període de transició i per
abordar aquest canvi d’etapa. A
càrrec de Montse Sànchez, criminòloga i especialista en gestió
de conflictes. No cal inscripció
prèvia. Més informació: infancia@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
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JUNY
Dissabte 2
10.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conte: Robert i els paisatges
del mar
Parcs i biblioteques, naturalment!
Cal inscripció prèvia.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines, Gerència de Serveis
de Biblioteques i Gerència de
Serveis d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona
11 h
Lloc: Els Vienesos

Cicle de conferències sobre
les dificultats específiques
de l’aprenentatge
Tercera conferència, sobre el
tractament psicopedagògic de
les DEA.
Els dissabtes 12 i 26 de maig, i 2
de juny, a les 11 h i les 11.30 h.
Ho organitzen: AMPAs de les
escoles del Masnou
17.30 h
Lloc: Pati del Casino del Masnou

39è Festival pro Disminuïts
Psíquics del Masnou
Festival ple d’activitats infantils
emmarcat dins d’una jornada
solidària. Amb actuacions de
diferents escoles i entitats de
la vila.
Ho organitza: Associació pro
Disminuïts Psíquics del Masnou
19 h
Lloc: Casinet i Casa de Cultura

Visita guiada a les
exposicions sobre la
República al Masnou 19311936
Visita a l’exposició “Les llavors
del progrés”, del Casinet, i “La
vida quotidiana al Masnou”, de la
Casa de Cultura.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
19 h
Lloc: Port esportiu

Passejada nòrdica:
“Nosaltres ens cuidem. I tu,
què fas?”
Per commemorar el Dia d’Acció
per la Salut de les Dones, el
28 de maig, us proposem una
caminada amb pals, una activitat
molt beneficiosa i completa per
tenir cura de la salut. Cal inscripció prèvia. Més informació a
www.elmasnou.cat.
Ho organitzen: Ajuntament del
Masnou i ABS Masnou i Ocata

21 h
Lloc: Pati del Casino del Masnou

Sopar i ball solidari
Preu: 10 €
Hi haurà un sopar i ball solidaris, amb la gran actuació de la
Jurassic Sweet Band. Consulteu
on podeu comprar els tiquets
(vegeu el cartell de l’activitat a
www.elmasnou.cat).
Ho organitza: Associació pro
Disminuïts Psíquics del Masnou

Diumenge 3
19.30 h
Lloc: carrer de Sant Rafael

Catifa de flors al carrer de
Sant Rafael
El diumenge 3 de juny se celebra
el dia del Corpus i, després de la
missa del diumenge a l’església
de Sant Pere (19 h), el veïnat del
carrer de Sant Rafael elabora la
catifa de flors per on passa la
processó. Enguany, comptaran
amb la col·laboració dels escolars del Masnou i les flors de la
catifa seran fetes per alumnes de
les escoles Bergantí, Rosa Sensat,
Ferrer i Guàrdia, Ocata, Lluís Millet, Escolàpies, Sagrada Família i
Llar d’Infants Ca la Rita, així com
també per amics i simpatitzants
del carrer.
Ho organitza: Associació de
Veïns i Veïnes del Carrer de Sant
Rafael

Dilluns 4
De 17 a 20 h
Lloc: per concretar

Taller de costura creativa
Formació de la temporada
estable d’arts visuals 2018.
Personalitzar roba, crear dissenys
i modificar patrons, tot reflexionant des d’un punt de vista artístic i contemporani sobre conceptes com la segona pell o com
ens representem al món. Fins al
8 de juny.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració de
Blancdeguix
20.30 h
Lloc: Església de Sant Pere

Concert de celebració del
bicentenari i benèfic a
l’església de Sant Pere
En ocasió del bicentenari de la parròquia i a benefici d’Aldees Infantils
SOS de Catalunya. Concert a càrrec
de joves músics: Young Suzuki Violin Group i Grupcello.cat.
Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou

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

Conferència: “Dones/
actrius: les dives de la
postguerra espanyola”
A càrrec de Margarita Carnicé
Mur, seguida d’un col·loqui obert
a la participació del públic. Acte
per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dijous 7
12 h
Lloc: Arxiu Municipal

Visita guiada a l’Arxiu
Municipal
Per celebrar el Dia Internacional
dels Arxius i conèixer-ne les
instal·lacions i les tasques que
s’hi duen a terme.
Ho organitza: Arxiu Municipal
del Masnou

Divendres 8
18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Cinefòrum: La vida de
los otros (Das Leben der
Anderen), de Florian H. Von
Donnersmarck
Dins del cicle “Descobrim...Alemanya”. Guanyadora de l’Oscar
a la millor pel·lícula de parla no
anglesa de 2006. A càrrec d’Enric
Ros. Entrada lliure.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Associació UNESCO
El Masnou
19.30 h
Lloc: Ajuntament (sala de plens)

Presentació del llibre
República de marins. La vida
dels capitans del Masnou del
vuit-cents
A càrrec de l’autor, Joan Muray.
És el tercer número de la col·lecció “Quaderns d’Història Local
del Masnou”. El llibre tracta sobre
la vida dels capitans masnovins
segons la documentació del
pilot i capità mercant Francesc
Maristany i Ramentol, àlies
Tomàs, (el Masnou, 1820-1899).
Les persones que assisteixin a
l’acte rebran un exemplar gratuït
de la publicació.
Ho organitza: Arxiu Municipal
del Masnou
20 h
Lloc: Casa de Cultura

Exposició de Sergi
González: “El meu mar”
L’exposició es podrà visitar fins a
l’1 de juliol.

AGENDA. Del 17 de maig al 15 de juny de 2018
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

Dissabte 9
18 h
Lloc: Espai Escènic

Festival de Teatre de
Primavera. La Teatral
Actualitza Teatre: La por
Preu: 5 euros
Ho organitza: Associació La
Teatral
19 h
Lloc: Espai Escènic

Festival de Teatre de
Primavera. La Teatral
Els Trapelles: Trapella News
Preu: 5 euros
Ho organitza: Associació La
Teatral
20 h
Lloc: Pistes esportives de Pau
Casals

Nit de festa a la fresca!
Masnou Alt 2018
Actuacions, servei de bar
amb sopars i discoteca
mòbil.
Reserva de taules al telèfon
de l’entitat (tel. 600 800 148)
Ho organitzen: Luz del Alba
i Associació de Veïns i Veïnes
del Masnou Alt
20 h
Lloc: Espai Escènic

Festival de Teatre de
Primavera. La Teatral
Els Galactus: A l’insti
Preu: 5 euros
Ho organitza: Associació La
Teatral

Diumenge 10
11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

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

Dilluns 11
18.30 h
Lloc: Ca n’Humet

“Dilluns negres”
Tertúlia sobre novel·la negra.
Acte per a socis.
Ho organitza: Associació

4Quarts (Banc del Temps El
Masnou)

Altres informacions

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

Aula d’estudi dinamitzada
Cada dimarts, de 18 a 20 h, Ca
n’Humet es transforma en un
espai d’estudi per a alumnes de
primària i ESO. S’hi aconsellaran
tècniques d’estudi i d’organització d’agenda.

Conferència: “Qui
controla els mitjans de
comunicació”
A càrrec de Rafa Burgos
Santero, seguida d’un col·loqui obert a la participació del
públic. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Espai d’acollida de la llengua
Cada dimarts, de 18 a 20 h, a
Ca n’Humet, tindrà lloc el taller
d’aprenentatge de la llengua per
a aquelles persones que viuen a
la zona d’Ocata i tenen dificultats
per desplaçar-se al Centre de
Formació de Persones Adultes.

Dimecres 13
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (sala infantil)

Espai per a dones: Aprenem
juntes a viure millor
Cada tercer dimarts de mes, de
10.30 a 12.30 h, a l’Espai Casinet.
És un grup de suport adreçat
a dones amb inquietuds per
afavorir la confiança i l’apoderament de les participants,
mitjançant lectures i debats en
grup.

L’Hora del Conte en
llengua d’origen: Igel
Igor mag das nicht
Emmarcada dins del cicle
“Descobrim...Alemanya”
A càrrec de Bàrbara Edeler.
Per a infants a partir de tres
anys.
Ho organitzen: Biblioteca
Joan Coromines i Associació
UNESCO El Masnou.

Calendari de la deixalleria
mòbil
Maig
Del 22 al 27: Torrent Can Gaio
Juny
Del 5 al 10: Pau Casals
Del 19 al 23 (dia 24 de juny,
festiu): aparcament Amadeu I

Divendres 15
10 h
Lloc: Barcelona (punt de
trobada per determinar)

Tertúlia literària al voltant del
llibre Las mujeres que corren
con los lobos
El grup de lectura Dones del
Masnou organitza una reunió,
dos dissabtes al mes, d’11 a
12.30 h, a la seva seu, ubicada al
CIRD (plaça de la Llibertat, 17),
per llegir i comentar el llibre Las
mujeres que corren con los lobos,
de l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola Estés. El llibre es deixa
en préstec. Per a més informació,
truqueu al 628 62 54 37.

Activitats continuades de les
entitats A4Quarts i Banc de
Temps El Masnou i el Mercat
d’Intercanvi de Primavera
A més de les activitats que
trobareu a l’agenda, aquestes
entitats organitzen diferents
sessions d’escriptura creativa, estiraments, reeducació postural,
country i sevillanes.

Activitats continuades a
l’Equipament Cívic Pau Casals
Les entitats Luz del Alba i
l’Associació de Veïns del Masnou
Alt organitzen sessions de taitxí
i txikung, sevillanes, sardanes,
guitarra, cuina, artesania, costura pràctica, ludoteca i criança
dolça a l’Equipament Cívic Pau
Casals. Totes són gratuïtes, però
l’aforament és limitat. Per a més
informació i inscripcions, podeu

Sortida a Andorra per veure el
Cirque du Soleil
El Casal de Gent Gran Can Malet
organitza una sortida de dos
dies a Andorra per veure un espectacle del Cirque du Soleil. La
sortida és prevista el 18 de juliol
a les 8 h. Informació i reserves:
Casal de Gent Gran Can Malet
(ptge. de Marià Rossell, 2. Tel. 93
555 47 26).
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Activitats continuades
de l’Associació Petit Cafè
A més de les activitats puntuals
que trobareu a l’agenda, aquesta
associació organitza sessions de
sopars amb cinema musical. Els
divendres de febrer es dediquen
a musicals clàssics i els divendres
de març, a musicals moderns.
Més informació, al Facebook del
Petit Cafè o al tel. 93 540 08 66.

Activitats continuades
de l’entitat Afibromare
Aquesta entitat organitza, els
dilluns, sessions d’estiraments;
els dimarts, txikung o meditació,
i els dimecres, psicomotricitat.
Totes les sessions s’inicien a les
17.30 h i es porten a terme a Els
Vienesos.

Ruta Pompeu Fabra
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