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Ja hem passat una nova Festa Major. Crec que tots plegats podem estar satisfets de l’èxit que ha
representat poder gaudir de la nostra festa amb la intensitat d’aquest any. També la XVI edició del
Fascurt ha suposat la consolidació d’aquest festival. I ara, esperem una nova edició del Festival Ple
del Riure per acabar de gaudir amb intensitat d’aquest mes de juliol al Masnou.
L’activitat municipal continua. Voldria destacar-ne dos aspectes importants: el conveni signat amb
l’empresa Bon Preu, que permetrà, a partir del servei d’ocupació local, cobrir la necessitat de prop
d’una quarantena de llocs de treball, i també tot el que té a veure amb la inversió en la millora dels
espais per als infants a la nostra vila. El més significatiu ha estat, sens dubte, la zona infantil del parc
de Vallmora, que permet disposar d’un espai de gran qualitat al nostre municipi. En aquest mandat, hem arranjat diferents espais infantils en places del Masnou: Ramón y Cajal, plaça d’Espanya,
carrer del Pintor Domènech Ferrer i els jardins del Mil·lenari. I més recentment, el del parc de Can
Targa, Pollacra Goleta Constança, el Torrent Umbert i un nou espai a la plaça del Mercat Vell. Hem
de continuar fent aquesta tasca, millorant tots aquests espais públics que són necessaris perquè
en puguem gaudir tots els masnovins i masnovines, especialment els més petits.
Per acabar, també voldria esmentar algunes decisions més que s’han pres: una moratòria que representa una suspensió de llicències per a habitatges turístics, per tal de posar fre a la seva aparició
al nostre municipi i treballar alhora per una pla que n’estableixi la regulació necessària, i també la
represa de les obres del nou pavelló municipal, que esperem que pugui ser aviat una realitat.
Passeu un bon estiu!
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El parc de Vallmora ja té una
gran zona de joc infantil
Una tirolina, tobogans gegants, jocs d’equilibri i d’aigua, i altres elements conformen
un espai d’oci de més de 5.000 metres quadrats

L

L’alcalde, Jaume Oliveras; el regidor
d’Urbanisme i Obres, Ricard
Plana, i la diputada de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona i alcaldessa de Montgat,
Rosa Funtané, acompanyats per
regidors i regidores del consistori
i veïns i veïnes del Masnou, van
inaugurar, com va dir Plana, “l’espai
públic (juntament amb la platja)
més gran que tenim al Masnou”.
El regidor va recordar que “espais
com aquest acaben funcionant
si compleixen dues condicions:
que facin servei a tothom i que
permetin moltes activitats alhora,
com jugar, caminar, descansar o
posar-se en forma”.
L’actuació, que ha suposat una
inversió d’uns 500.000 euros,
ha comptat amb el suport de
la Diputació de Barcelona. La
diputada Rosa Funtané va recordar
la importància d’aquestes zones
dins dels nuclis urbans i va parlar
dels parcs com uns “espais que ens
permeten viure més còmodament
dins d’una ciutat o poble”.
El dia de la inauguració, l’alcalde
va tenir paraules d’agraïment per
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RAMON BOADELLA

a segona fase del parc de
Vallmora va ser inaugurada
el 10 de juny a la tarda,
enmig d’un xàfec que no
va aconseguir aigualir la celebració
de l’obertura d’aquest espai de més
de 5.000 metres quadrats que es
troba a la part baixa del parc i és
pensat, especialment, per al públic
més petit i jove. En concret, inclou
una tirolina, tobogans gegants, jocs
d’equilibri i d’aigua, i altres elements
d’oci.

La zona de joc infantil es troba a la part baixa del parc de Vallmora.

SEGONA FASE

L’actuació ha
suposat una
inversió de mig
milió d’euros i
ha comptat amb
el suport de la
Diputació de
Barcelona

als qui han fet possible l’existència
d’aquest parc “i ara, hem de fer un
esforç en civisme i responsabilitat
per mantenir aquest espai viu i que
en puguem gaudir tots”. El batlle
va recordar les intervencions que
s’havien fet als voltants, com la
urbanització del darrer tram del
Torrent de Vallmora, i també va
anunciar la represa de les obres del
nou pavelló esportiu pròxim al parc
(més informació a la pàgina 21)
“i, per tant, una de les actuacions
importants serà com vincular la zona
esportiva a aquest espai verd”.
La pluja va durar menys de mitja
hora, però va ser suficient per mullar
el material de l’actuació d’animació

infantil prevista, que es va haver de
cancel·lar. Un cop es va aturar l’aiguat,
una xocolatada, oferta per les entitats
Luz del Alba i l’Associació de Veïns i
Veïnes del Masnou Alt, va endolcir
la tarda i el parc de Vallmora es va
tornar a omplir de grans i petits.
Una guingueta, una zona d’ombra,
la senyalització, un magatzem per
poder guardar els materials per fer
activitats i altres espais són algunes
de les actuacions previstes a partir
d’ara al parc de Vallmora.
El Consell d’Infants proposa nous
elements de joc i activitats
La sessió plenària del curs 2017-2018
del Consell Municipal d’Infants (23 de

Hi ha jocs per a diferents franges d’edat.

AJUNTAMENT

RAMON BOADELLA

maig) va servir per decidir quins
nous elements de joc volen que
s’instal·lin al parc de Vallmora els
infants del Masnou i les activitats
que proposen que aculli aquesta
zona verda. Després de la votació
dels seus membres (els nens i
nenes representants dels grups
de 6è de primària de totes les
escoles del municipi), les quatre
propostes guanyadores van ser
elements i activitats pensats per a
infants de diferents franges d’edat.
En concret, un circuit infantil
d’aventures i esports (per a infants
fins als 6 anys); llits elàstics (entre
7 i 12 anys); una gimcana per a
nens i nenes de fins a 6 anys i una
batalla de pintura (paintball) per
als de 7 a 12 anys.

Trenta entitats van assistir a la jornada.

L’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat pel regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, i la diputada Rosa Funtané, va inaugurar aquesta nova fase del parc.
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Les propostes que van generar
més consens van ser, en els
usos esportius, la construcció
d’una pista polivalent coberta
i la realització de competicions
esportives; en els usos
comunitaris, l’organització
d’esdeveniments al parc o el
desenvolupament d’un programa
d’exercici físic per a les escoles
i per a la gent gran; en els usos
relacionats amb la salut i el medi
ambient, l’organització d’unes
jornades de conscienciació del
parc i les seves plantes autòctones
o un espai de joc per a gossos; i
en els usos culturals, la realització
d’activitats escèniques (dansa,
teatre i concerts) i recorreguts
artístics i culturals pel parc.

RAMON BOADELLA

Jornada participativa sobre els
usos del parc
La jornada participativa entorn del
parc de Vallmora del 14 de juny
va servir per recollir propostes
d’usos, necessitats i inquietuds
respecte d’aquesta nova zona
verda del Masnou. A la jornada,
van participar-hi una trentena
d’entitats de diferents àmbits i
va comptar amb la participació
de l’alcalde, Jaume Oliveras, i
diferents regidors de l’Equip de
Govern.

Representants del Consell Municipal d'Infants d’enguany amb les autoritats municipals.
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PLE DEL MES DE MAIG

El Ple aprova destinar 1.850.000 euros
per a inversions
El Ple municipal celebrat el 17 de
maig, va aprovar dues propostes
que impliquen canvis significatius
en el Pressupost municipal del
2018. Són dos dels punts més
rellevants de l’ordre del dia, que en
tenia 24.
Malgrat que el Ple municipal està
format per 21 membres, van ser
19 els regidors i regidores que
van participar en les votacions. La
causa és que dos es van absentar.
Es tracta de Romà López (PDeCATUnió) i Màxim Fàbregas (ICVEUiA-E).
Més dotació per a inversions
Una de les propostes aprovades
(punt 18 de l’ordre del dia) fa que
es puguin afegir 1.850.000 euros
provinents del superàvit municipal
del 2017 per finançar inversions
sostenibles aquest any. Es va
aprovar amb 10 vots a favor, de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES,
6 vots), la CUP-PA (2 vots), ICVEUiA-E (1 vot) i el PP (1 vot). Es van
emetre 7 vots en contra, dels grups
PDeCAT-Unió (4 vots) i C’s (3 vots).
El PSC (2 vots) es va abstenir.
De la xifra d’1.850.000 euros que
s’aporten a inversions sostenibles,
735.000 són per a projectes que
no tenien cap dotació econòmica.
Es tracta, per exemple, de la
realització de millores a la platja
(150.000 euros), instal·lacions
esportives (110.000 euros), zones
verdes (55.000 euros) i camins
segurs des de la perspectiva
de gènere (50.000 euros). La
xifra restant, 1.115.000 euros, es
dedica a incrementar la dotació
de projectes que ja comptaven
amb fons, entre els quals figura la
millora d’equipaments educatius
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(560.000 euros addicionals) i
la millora i ampliació del nou
Complex Esportiu (180.000 euros
addicionals), entre d’altres.
Tot plegat va tirar endavant
després d’un complet debat sobre
les esmenes dels grups municipals.
Si bé moltes van ser incorporades
a la proposta, també es van haver
de votar les que no havien estat
acceptades pel Govern. Finalment,
les esmenes van ser rebutjades
gràcies al vot de qualitat de
l’alcalde, ja que es va produir un
empat a 7 vots entre els favorables
(PDeCAT-Unió i C’s) i els contraris
(Equip de Govern i PP). Va haver-hi
5 abstencions (CUP-PA, ICV-EUiA-E
i PSC).
L’alcalde, Jaume Oliveras, va
destacar que, amb la dotació que
s’afegeix a inversions sostenibles,
“es compleix l’obligació de fer
possible el nou pavelló esportiu,
s’atenen les necessitats dels
edificis municipals —que no es
veuen tant, però són necessàries
perquè el municipi tiri endavant—
i tot el que fa referència a la
inversió en educació”. Al llarg del
debat, l’alcalde va citar també
els espais naturals —el parc
de Vallmora i la platja— com a
prioritats incloses en la proposta.
“Entenc que trobin a faltar
inversions, que se’n podrien
prioritzar unes més que d’altres,
però totes les propostes que fem
són de sentit comú. No creiem
que cap pugui ser qüestionada
radicalment per cap grup”, va
considerar Oliveras.
Tornant als vots sobre la proposta,
són dos els grups que van
argumentar els seus vots en

contra. Eduard Garcia, portaveu
del PDeCAT-Unió, va recordar que
el seu grup havia participat en
l’aprovació del Pressupost. “Ara,
ni tan sols se’ns permet debatre la
nostra proposta”, va denunciar. I
va afegir: “Cal felicitar l’alcalde per
l’habilitat de posar d’acord la CUP,
ICV i el PP. No és fàcil fer-ho amb
grups que representen espectres
polítics tan amplis.”
L’altre portaveu contrari a
l’aprovació va ser Frans Avilés, de
C’s. Va fer una felicitació similar a
la de Garcia: “Han fet les mínimes
modificacions possibles per
aconseguir el suport del màxim
nombre possible de grups.”“Les
nostres esmenes que s’han inclòs
no tenen entitat suficient perquè
els donem suport”, va criticar
abans de citar les dues aportacions
que el seu grup considerava
imprescindibles: la millora del
parc del Llac i fixar una proposta
finalista per fer un pla de xoc de
millores a l’espai públic d’Ocata i
Santa Madrona.
Els representants de les
formacions que sí que havien
donat llum verda a la proposta
també van exposar els seus
raonaments. Rosa Subirats, de la
CUP-PA, es va mostrar satisfeta
en entendre que s’inclouen
inversions d’acord amb “una
anàlisi de l’espai públic des de la
perspectiva de gènere”. “És oportú
i necessari treballar en la línia
d’una planificació urbana que no
oblidi els col·lectius vulnerables,
que generi una ciutat cuidadora
que tingui en compte la percepció
de la seguretat”, va ampliar.

“Després de la negociació feta
amb el Govern, retirem les
esmenes perquè el gruix ha
estat acceptat”, sintetitzava
Elena Crespo, d’ICV-EUiA-E, en
argumentar el vot favorable del
seu grup.
Federico de las Heras, del PP,
també va alegrar-se que s’hi
haguessin inclòs les seves
propostes. Va destacar la platja: “És
la primera cara que es coneix del
Masnou i un dels espais públics de
què més gaudim els ciutadans.” I
va afegir: “Es tracta de naturalitzar
i crear ombra en algunes zones
amb vegetació. Ara toca iniciar-ho,
s’ha de fer mica en mica.”
El PSC va abstenir-se. “Estaríem
d’acord amb la majoria de
propostes, però no entenem que
les presentin amb d’altres que
generen un debat aferrissat”,
raonava el portaveu del grup,
Ernest Suñé, que afegia: “És una
proposta d’inversions que palesa
una manca de sensibilitat amb
molts sectors de la vila.” Si bé
bona part de les propostes van
ser acceptades, va matisar que
“la resposta rebuda té bones
intencions, però no el compromís
necessari per tenir el nostre
suport”.
Més diners per a partides socials
L’aprovació de la proposta 19
de l’ordre del dia comporta
modificacions de crèdit que resta
diners al projecte d’ampliació i
millora del tanatori, i els traspassa
a diverses partides que es poden
qualificar de caire social. Així,
el projecte passa d’una dotació
de 450.000 euros que figuraven

Es va aprovar la proposta amb 9
vots a favor, de l’Equip de Govern
(format pel grup ERC-AM-MES, 6
vots), la CUP-PA (2 vots) i ICVEUiA-E (1 vot). Va obtenir 7 vots en
contra, del PDeCAT-Unió (4 vots) i
C’s (3 vots). El PSC (2 vots) i el PP (1
vot) es van abstenir.
L’aprovació va tenir lloc després
d’un llarg debat sobre esmenes.
Abans de votar la proposta
pròpiament, es van fer dues
votacions per incloure o descartar
esmenes de gran abast que van ser
considerades com “a la totalitat”.
D’aquestes, una de les votacions
es va fer a instància de C’s. L’altra,
del PDeCAT-Unió. Totes dues van
obtenir el mateix resultat i amb
el mateix posicionament de tots
els grups. Van ser rebutjades pel
vot de qualitat de l’alcalde, en
produir-se un empat a 9 vots entre
els contraris i els favorables. En
ambdós casos van votar a favor
de les esmenes els grups PDeCATUnió (4 vots), C’s (3 vots) i PSC
(2 vots). Van votar-hi en contra
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES,
6 vots), la CUP-PA (2 vots) i ICV (1
vot). El PP (1 vot) es va abstenir
totes dues vegades.
Entrant en el contingut, la part
més important dels 400.000
euros que canvien de destinació
té un valor de 250.000 euros.
Aquesta quantia es trasllada a
la compra d’habitatges socials.
També hi figuren com a partides
beneficiades: ajuts per al lloguer
(60.000 euros), suport a les
polítiques d’habitatge (25.000
euros addicionals), Pla d’acció
social (20.000 euros), i d’altres que
amb aquesta aprovació reben
imports suplementaris inferiors
als que s’acaben de citar, com el
foment de la igualtat, el Pla de
drogodependències, programes i
activitats esportives...

Altres punts del Ple
A banda dels dos punts que tenen
conseqüències sobre el Pressupost
(els número 18 i 19), l’ordre del dia
del Ple del maig n’incloïa d’altres
que van requerir el posicionament
dels grups.
• Es van votar conjuntament els
punts 6 i 8. L’un, sobre la renovació
automàtica dels membres del
Consell de la Vila. L’altre, sobre el
nomenament dels representants
d’ICV-EUiA-E en el mateix òrgan de
participació. Votacions: Aprovats
per unanimitat entre tots els
presents al Ple.
• Ratificació del Decret
d’alcaldia de nomenament de la
vicepresidència del Consell de
la Vila. Votacions: S’aprova amb
16 vots a favor d’ERC-AM-MES (6
vots), PDeCAT-Unió (4 vots), C’s (3
vots), CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E
(1 vot). El PSC (2 vots) i el PP (1 vot)
es van abstenir.
• Primera pròrroga del contracte
de gestió indirecta mitjançant
concessió de les escoles bressol
municipals. Votacions: S’aprova
amb 16 vots a favor d’ERC-AMMES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots),
C’s (3 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot).
Es van abstenir CUP-PA (2 vots) i
ICV-EUiA-E (1 vot).
• Aprovar inicialment l’establiment
del Servei d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD). Votacions:
S’aprova amb 16 vots a favor
d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCATUnió (4 vots), C’s (3 vots), PSC (2
vots) i PP (1 vot). ICV-EUiA-E (1 vot)
va votar-hi en contra. La CUP (2
vots) es va abstenir.
• Aprovar inicialment les bases
reguladores per a la concessió
d’ajuts sobre la quota de l’impost
de béns immobles (IBI). S’acorda
deixar la proposta “sobre la taula”,
que significa que es portarà
al proper Ple amb la intenció
d’aprovar-la amb el màxim
consens possible.
• Aprovació inicial de la
modificació de l’apartat 29.5 de les
bases d’execució del pressupost
de subvencions nominatives
per concessió directa. Votacions:
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inicialment al pressupost vigent a
tenir-ne 50.000.

Moment de la sessió plenària.
S’aprova amb 18 vots a favor
d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCATUnió (4 vots), C’s (3 vots), CUP-PA
(2 vots), ICV-EUiA-E (1 vot) i PSC (2
vots). El PP (1 vot) es va abstenir.
• Aprovació inicial de les bases per
a les subvencions per a la pràctica
esportiva individual. Abans de
votar la proposta, es van votar
esmenes, que van ser rebutjades
per 13 vots en contra, 5 a favor
i una abstenció. Votació de la
proposta: S’aprova amb 16 vots
a favor d’ERC-AM-MES (6 vots),
PDeCAT-Unió (4 vots), C’s (3 vots),
PSC (2 vots) i PP (1 vot). Van votarhi en contra la CUP-PA (2 vots) i
ICV-EUiA-E (1 vot).
• Aprovació inicial de les bases
de la VIII beca de recerca local del
Masnou. Votació: S’aprova per
unanimitat entre tots els presents
al Ple.
• Aprovació provisional de
la modificació puntual del
Pla general d’ordenació en
PAU Caserna-c. Mèxic i de la
parcel·la delimitada pels carreres
d’Almeria, el Berguedà i Pollacra
Golleta Constança. Votació:
S’aprova per unanimitat entre tots
els presents al Ple.
• Aprovació inicial de l’Ordenança
de gestió de residus. Votació:
S’aprova amb 17 vots a favor
d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCATUnió (4 vots), C’s (3 vots), ICVEUiA-E (1 vot), PSC (2 vots) i PP
(1 vot). La CUP-PA (2 vots) es va
abstenir.
• Aprovació inicial de les bases
per a la concessió de beques

individuals al transport per a
alumnes que cursen estudis
postobligatoris. S’acorda deixar
la proposta “sobre la taula”, que
significa que es portarà al proper
Ple amb la intenció d’aprovar-la
amb el màxim consens possible.
• Moció presentada per ICVEUiA-E sobre la municipalització
del servei públic d’escoles bressol
al Masnou. Votació: Es rebutja
amb 14 vots en contra d’ERCAM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió
(4 vots), C’s (3 vots) i PP (1 vot).
La CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (1
vot) van votar-hi a favor. El PSC (2
vots) es va abstenir.
• Declaració institucional
presentada per la CUP-PA per
denunciar la sentència del cas
“La Manada”. Abans de votar
la proposta, se’n rebutja una
esmena, amb 9 vots en contra, 5
a favor i 5 abstencions. Votació de
la proposta: S’aprova amb 18 vots
a favor d’ERC-AM-MES (6 vots),
PDeCAT-Unió (4 vots), C’s (3 vots),
CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (1 vot)
i PSC (2 vots). El PP (1 vot) es va
abstenir.
• Declaració institucional
presentada per ICV-EUiA-E en
defensa del model sanitari català
i la universalització de l’atenció
sanitària. Votació de la proposta:
S’aprova amb 5 vots a favor de la
CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (1 vot)
i el PSC (2 vots). El PP (1 vot) va
votar-hi en contra. ERC-AM-MES
(6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots) i C’s
(3 vots) es van abstenir.
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INSTITUCIONAL

PLE DEL MES DE JUNY

El Ple del juny aprova una modificació
urbanística per guanyar 2.000 metres quadrats
que es destinaran a equipaments municipals
El Ple del juny va aprovar, inicialment i d’urgència, la modificació
puntual del Pla general d’ordenació del Masnou en el sector de
La Colomina, una actuació que
té com a objectiu el canvi de la
qualificació urbanística i els paràmetres d’ordenació d’un àmbit
discontinu per tal de permetre
l’ampliació de l’àrea existent
destinada a equipament en l’entorn immediat. La proposta va
ser aprovada amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERC-AMMES, 6 vots), C’s (3 vots), CUP-PA
(2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot);
en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots),
i l’abstenció del PDeCAT-Unió (5
vots).
Tal com va explicar el regidor
d’Urbanisme i Obres, Ricard
Plana, “l’aprovació suposarà l’obtenció, sense cap cost, de gairebé
dos mil metres quadrats de sòl
públic en una zona estratègica”.
Amb els futurs usos dels terrenys
encara per definir, per la seva
proximitat al Camp d’Esports
Municipal d’Ocata, el regidor va
parlar durant la seva intervenció
de la possibilitat de destinar-los
a instal·lacions esportives: “Som
coneixedors de les necessitats
que tenen els camps de futbol
i no limitarem la possibilitat de
tenir un nou camp al municipi.”
Entre els sis grups municipals a
l’oposició, no van faltar els defensors i detractors de la proposta.
Federico de las Heras (PP) va
justificar el vot a favor “perquè
hi guanyem molt i qui voti en
contra de la proposta vota en
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contra dels interessos del municipi”. De las Heras va afegir que
“ja parlarem de què farem amb
la parcel·la, però l’important és
que la tindrem molt ben ubicada”. Ernest Suñé (PSC) va dir que
“estem davant d’una oportunitat
única i especial per concentrar
els camps de futbol i els clubs
esportius en un únic espai”. A
més, va anunciar que “en el proper mandat ens assegurarem que
s’executi”, així com la seva voluntat d’incorporar aquest projecte
en el programa electoral. La
posició de la CUP-PA va ser favorable a la proposta del Govern,
però el seu portaveu, Dídac Miró,
va demanar que “properament
s’iniciï una comissió amb els
grups municipals i les entitats per
decidir quin serà l’ús d’aquest
espai, ja que no volem que el que
estem aprovant avui sigui només
una promesa electoral”. També a
favor hi va votar C’s i el seu portaveu, Frans Avilés, va parlar d’una
proposta “positiva per al municipi
i una alternativa a l’escassetat
d’equipaments esportius de
grans dimensions”.
Eduard Garcia (PDeCAT-Unió) va
justificar l’abstenció del seu partit
per diversos motius i va incidir
en el fet que el tema a debat era
purament urbanístic. “Els primers
interessats que es dediqui a l’esport som nosaltres, perquè ja hi
treballàvem en l’anterior mandat,
però la modificació que s’aprova
només qualifica el terreny com a
equipament”, va dir. Garcia també va explicar que aquesta mo-

dificació permetria al promotor
construir-hi més habitatges: “Allà
on anaven cases tindrem pisos
i el model de barri es modifica.”
El portaveu del grup demòcrata
també va afegir que “és de les
poques vegades que es fa una
modificació d’un Pla general i no
es convoquen els tècnics i advocats del Departament d’Urbanisme a explicar-ho als regidors
municipals”.

PREVENCIÓ

La unanimitat al
Ple va servir per
aprovar dos punts
centrats en les accions
preventives contra les
drogodependències
La posició més crítica contra la
proposta va ser del portaveu
d’ICV-EUiA-E, Màxim Fàbregas,
un grup que va acabar retirant
l’única esmena que no havia estat acceptada i que feia referència
a l’aplicació dels costos del promotor a l’hora d’estudiar l’aprofitament urbanístic: “No s’estudia
quins costos té per al promotor
actuar en una parcel·la que té un
desnivell de 10 metres.” Fàbregas
va dir que l’esmena responia a la
voluntat de solucionar aquest fet,
perquè “estem deixant d’ingressar diners que ens pertoquen”.
Fàbregas també va retreure la no
definició dels usos dels terrenys

a la proposta. L’esmena que, a
parer del grup d’ICV-EUiA-E, servia per donar solució al desnivell
topogràfic a càrrec de l’empresa,
va ser finalment retirada. El regidor d’Urbanisme va remetre’s als
serveis tècnics, que deien que “la
parcel·la ja està urbanitzada i no
es permet avaluar les despeses
de construcció futures”.
Durant el llarg debat, alguns dels
grups de l’oposició van fer sentir
els seus retrets cap a l’Equip de
Govern i van criticar les seves maneres d’actuar, la manca d’informació i comunicació, així com la
precipitació. Per tancar el debat,
Plana va prendre’n nota per millorar la comunicació amb la resta
de grups municipals i va anunciar
que encara restaven dos terrenys
propers que calia aconseguir si es
volia fer una gran zona esportiva.
D’altra banda, la unanimitat al Ple
va servir per aprovar dos punts
centrats en les accions preventives contra les drogodependències. D’una banda, va ser aprovat,
amb esmenes incorporades dels
grups d’ICV-EUiA-E i PSC, el Pla
d’accions 2018 del Pla municipal
de prevenció de drogodependències 2015-2019, així com l’adhesió
al projecte “Entorn sense fum”,
impulsat per la Generalitat, per
prevenir l’inici del consum de
tabac i l’exposició al fum ambiental del tabac.
Per contra, no es van poder aprovar les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts

econòmics individuals a joves
estudiants del Masnou per al
transport per al curs 2018-2019.
L’aprovació de les esmenes del
PSC que demanaven, segons el
seu portaveu, “més transparència
en la gestió de les beques” va
ocasionar que esdevinguessin
nul·les, de manera que el projecte es va retornar i va ser retirada
la proposta. El regidor de Mobilitat, Quim Fàbregas, va lamentar
la situació i va afegir: “Cap concessió d’ajut que aprova l’Ajuntament no és competència del Ple,
sinó de l’alcalde”. Jaume Oliveras,
va anunciar que buscaria un nou
consens que permetés tirar endavant aquesta proposta.
Altres punts debatuts al Ple
· Ratificació del Decret d’alcaldia
amb número 1149, de data 4 de
juny de 2018, de nomenaments
dels representants de la ciutadania a títol individual al Consell de
la Vila. S’aprova per unanimitat.
· Ratificació del Decret d’alcaldia
amb número 1070, de data 24 de
maig de 2018, de nomenament
dels representants dels grups
municipals CUP-PA i PP al Consell
de la Vila. S’aprova per unanimitat.
· Ratificació del Decret d’alcaldia
amb número 1274, de data 19 de
juny de 2018, de nomenament
de la representant del Grup Municipal C’s al Consell de la Vila.
S’aprova per unanimitat.
· Es va donar compte de l’informe
d’Intervenció d’avaluació del
compliment d’objectius de la LO
2/2012 respecte al seguiment
del primer trimestre del pressupost 2018 amb motiu de la seva
remissió al Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública.
· Nomenament del jutge de pau
substitut. Es va nomenar Joan
Valls Guzmán, amb els vots a favor de tots els grups municipals,
a excepció del PP (1 vot), que es
va abstenir.
· Festes locals per a l’any 2019. Es
van aprovar, per unanimitat, els
dies 10 i 29 de juny.

· Atorgament de poders generals
per a procediments jurisdiccionals a procuradors i advocats,
als efectes de la representació i
defensa de l’Ajuntament del Masnou davant de jutjats i tribunals.
S’aprova per unanimitat.
· Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les
Bases d’execució del pressupost
de subvencions nominatives a
atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2018. amb
els vots a favor de tots els grups
municipals, a excepció de la CUPPA (2 vots), que es va abstenir.
· Rectificació de l’error material en
l’acord d’aprovació inicial de la
modificació de l’apartat 29.5 de
les bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives
a atorgar pel procediment de
concessió directa, exercici 2018.
Es va aprovar amb els vots a favor
de tots els grups municipals, a
excepció de la CUP-PA (2 vots),
que es va abstenir.
Mocions i declaracions institucionals
· Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la defensa del dret a l’habitatge al Masnou. Amb esmenes incorporades
d’ERC-AM-MES i ICV-EUiA-E, es va
aprovar amb els vots a favor de
totes les formacions polítiques a
excepció del vot contrari del PP
(1 vot) i les abstencions de C’s (3
vots) i el PSC (2 vots).
· Moció presentada pel Grup
Municipal de la CUP-PA per tal
de regular els pisos d’ús turístic
del municipi del Masnou. Es va
aprovar amb els vots a favor de
totes les formacions polítiques
a excepció del vot contrari del
PP (1 vot) i les abstencions de
C’s (3 vots) i el PSC (2 vots).
· Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA per proposar la redacció d’una ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic al Masnou. Es
va aprovar amb els vots a favor
de totes les formacions polítiques a excepció d’ERC-AM-MES

(6 vots), que es va abstenir.
· Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA per uns
pressupostos participatius i
actuacions als barris. Aprovada
amb els vots a favor d’ICV-EUiA-E
(2 vots), PDeCAT-Unió (5 vots),
CUP-PA (2 vots) i PSC (2 vots), i les
abstencions d’(ERC-AM-MES, 6
vots), C’s (3 vots), i PP (1 vot).
· Moció presentada pels grups
municipals del PDeCAT-Unió, C’s
i PSC per sol·licitar la creació d’un
pla de xoc per al barri d’Ocata.
Aprovada amb els vots a favor
del PDeCAT-Unió (5 vots), PSC (2
vots) i C’s (3 vots), i les abstencions de la resta de grups municipals.
· Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d’ICVEUiA sobre l’oferta de places de
P3 a les escoles públiques del
Masnou. Aprovada per unanimitat.
· Declaració institucional presentada pel Grup Municipal
d’ERC-AM-MES per a la protecció
del corall vermell al litoral català.
Aprovada per unanimitat.
· Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la
CUP-PA per la suspensió i moratòria de l’Informe técnico de estrategia de actuación en el Maresme
del Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient de
l’Estat espanyol. Amb esmenes
incorporades d’ERC-AM-MES, va
ser aprovada amb els vots a favor
de totes les formacions polítiques a excepció de C’s (3 vots) i
PP (1 vot), que es van abstenir.
· Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la
CUP-PA en suport al professorat
de l’IES Palau de Sant Andreu de
la Barca. Va ser aprovada amb
els vots a favor de la CUP-PA (2
vots), ERC-AM-MES, (6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots) i ICV-EUiA-E (2
vots), i el vot contrari del PSC (2
vots), C’s (3 vots) i PP (1 vot).
Audiència pública prèvia
Les intervencions del públic
abans del Ple van ser diverses:

representants de les entitats esportives del Club Atlètic Masnou
i del Club Deportiu Masnou van
prendre la paraula per demanar
l’aprovació al Ple del punt referent a la modificació puntual del
Pla general d’ordenació del Masnou en el sector de La Colomina;
dos ciutadans van intervenir per
demanar la preservació de les
mines del municipi, i un veí de
Can Xala i la presidenta del Casal
de la Gent Gran de Can Malet
també van demanar solucions a
problemes puntuals.
Aquesta sessió plenària va ser la
primera en què es va implantar
la videoacta, un sistema audiovisual acompanyat per una acta
electrònica que substitueix l’acta
transcrita en paper i que té la
mateixa validesa legal.
Coincidint amb el Dia Mundial
de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica
(ELA), el conjunt del consistori
va sumar-se a la campanya “Fes
un gest per l’ELA”, endegada per
la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls per donar a conèixer la
malaltia. Els regidors i regidores
van fer-se una fotografia conjunta simulant amb la posició dels
dits d’una mà la lletra ela.

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de la
modificació puntual del
PGOU en el sector 10
Llevant La Colomina. El
termini finalitzarà el 29 de
juliol de 2018.
Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5
de les Bases d’execució del
pressupost de subvencions
nominatives a atorgar pel
procediment de concessió directa, exercici 2018.
El termini finalitzarà el 3
d’agost.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament signa un conveni amb el Grup
Bon Preu que afavorirà la contractació de
persones residents al Masnou

L

Es poden presentar candidatures al Servei Local d’Ocupació, que col·laborarà
en el procés de selecció

L’acord, signat entre Jaume
Oliveras, alcalde del Masnou,
i Robert Torres, cap del
Departament de Persones de Bon
Preu, facilita que el Servei Local
d’Ocupació aporti candidatures
de les persones inscrites a la
seva borsa de treball, la majoria
de les quals són residents al
Masnou. Per tant, el Servei Local
d’Ocupació participarà en el
procés de selecció dels llocs de
treball que s’ofereixin, també a
través de la cessió de sales i espais
per a la selecció i formació de les
persones que treballaran al nou
supermercat Bonpreu.

MIREIA CUXART

’Ajuntament del Masnou
i el grup del sector de la
distribució alimentària
Bon Preu van signar, el 19
de juny, un conveni que permetrà
que el Servei Local d’Ocupació
col·labori amb aquesta empresa
en el procés de selecció dels
treballadors i treballadores que
formaran part de l’equip del nou
establiment Bonpreu que aquest
grup obrirà al Masnou.

Moment de la signatura de l’acord entre l’Ajuntament i el grup alimentari Bon Preu.
La majoria dels contractes seran
indefinits. Es preveu que l’obertura
d’aquest supermercat generi entre
35 i 40 nous llocs de feina, entre
els quals hi ha els de personal de
caixa i reposició, així com els de
personal per a les seccions de
frescos (peixateria, carnisseria,
xarcuteria, fruiteria i fleca). Les
persones interessades a participarhi han de formar part de la base
de dades de la Xarxa XALOC i, per
fer-ho, cal adreçar-se al Servei Local

d’Ocupació, ubicat a l’Edifici Centre
(carrer d’Itàlia, 50, 1a planta).
El nou supermercat Bonpreu al
Masnou s’obrirà a l’Illa Centre
–l’espai comprès entre els carrers
d’Itàlia, Flos i Calcat, Roger de
Flor i Pintor Domènech i Farré.
Tindrà una sala de vendes de
1.700 metres quadrats integrada
a la planta semisoterrani de la
promoció immobiliària de l’Illa
Centre, que comptarà amb més

de 200 habitatges nous i 35 locals
comercials que combinaran
comerç, serveis i restauració.
L’establiment tindrà l’entrada
pel carrer de Flos i Calcat, 2, i,
segons ha informat la promotora,
l’obertura és prevista a final
d’any, quan s’acabi el conjunt de
les obres. Aquesta zona es vol
convertir en un espai comercial de
referència tant per a la ciutadania
del Masnou com per a la de la zona
d’influència.
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TURISME

En dotze mesos ha pujat notablement el
nombre d’habitatges d’ús turístic i,
en paral·lel, el preu dels lloguers
residencials

L

’Ajuntament del
Masnou no atorgarà
cap llicència ni admetrà
comunicacions prèvies
d’allotjament turístic —ni hoteler
ni de cap altra modalitat— durant
un any. La mesura ja està en vigor,
immediatament després que
l’aprovés la Junta de Govern Local
celebrada el 7 de juny.
La suspensió s’ha dut a terme
després d’avaluar els informes
emesos per les regidories
de Turisme, d’una banda, i
d’Habitatge, de l’altra. S’ha
detectat un augment notable
en el nombre d’habitatges amb
llicència d’ús turístic al Masnou
durant l’últim any. Alhora, es
constata l’increment del preu
dels lloguers residencials, fins
al punt que s’estan assolint els
màxims històrics d’abans de
la crisi. Això, juntament amb la

reducció de l’oferta, provoca
“serioses dificultats a la població
del Masnou per trobar habitatge
de lloguer assequible”, segons
indica un dels informes. S’apunta
precisament l’augment del
nombre d’habitatges d’ús
turístic com un dels factors que
provoquen la caiguda de l’oferta
de lloguers residencials i la pujada
dels preus.
L’acord que estableix aquesta
suspensió també fixa que
l’Ajuntament ha d’estudiar els
allotjaments turístics del municipi
i regular les condicions en què s’ha
de desenvolupar aquest sector,
de manera que quedi garantida
la sostenibilitat en relació amb
la resta d’usos i activitats al
municipi. El mateix document
preveu un termini d’un any perquè
s’aprovi la normativa municipal
corresponent.

El Cementiri del Masnou,
finalista per tercer any
al concurs de la revista
'Adiós Cultural'
Les votacions es podran realitzar fins al 30 de setembre, com
en anteriors edicions, a través de www.revistaadios.es.
El Cementiri municipal del Masnou participa per tercer any
consecutiu en el Concurso de Cementerios de España 2018,
convocat per la revista funerària Adiós Cultural, editada per
Funespaña, enguany en la categoria de “millor cementiri en
general”.
El jurat ha definit el cementiri masnoví “amb la seva
arquitectura impecable, rectangular, però arrodonida en els
seus angles", i relata la història d'aquesta població catalana des
que va ser construït fa 150 anys extramurs d´una ciutat que
ara l´ha engolit. El premi del guanyador a la categoria de millor
cementiri és de 3.000 euros.

IBAI ACEVEDO

El Masnou no atorgarà cap més
llicència d’allotjament turístic
durant un any
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CULTURA

‘República de marins’, un viatge al
Masnou mariner del segle XIX
Es publica el tercer volum de la sèrie “Quaderns d’Història Local”

R

El Masnou del segle xix era una
vila eminentment marinera. “Era
autosuficient, amb una gran
presència d’oficis relacionats
amb la marina”, explicava Muray,
citant algunes dades ben
significatives. Per exemple, s’han
comptabilitzat 785 capitans al
Masnou d’aquell segle. “Una xifra
altíssima —considera Muray—
per a una població que aleshores
només tenia entorn de quatre mil
habitants. Per tant, un de cada
cinc habitants era o havia estat
capità.”
Francesc Maristany i Ramentol,
Tomàs, és un dels capitans del
vuit-cents. És el que Muray ha
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PASSAT MARINER

L’investigador local
Joan Muray ha fet una
minuciosa tasca per
recuperar la història
del Masnou del segle
xix relacionada amb la
marina
La presentació del llibre va omplir la sala de plens.
triat com a model per bastir un
relat de lectura amena i farcit
de protagonistes, històries i
anècdotes reals. Conté, a més,
un bon nombre de documents,
fotografies i il·lustracions. En
presentar-lo, Muray relatava
algunes anècdotes de l’època,
com la preponderància de
cognoms com Maristany, Pagès o
Millet entre els capitans d’aquella
època —ben presents encara
entre la ciutadania masnovina— o
episodis derivats de la segona
vida familiar que alguns mariners

feien en ports llunyans a causa de
les llargues temporades que hi
passaven.
Al llarg dels seus capítols es troben
passatges dedicats a la vida a bord.
També a l’activitat econòmica i
acadèmica que es va generar al
Masnou al voltant de la marina de
vela, com les escoles de nàutica, la
compravenda de naus o els tallers
i fàbriques que proveïen aquest
negoci. Les darreres pàgines
relaten la decadència i el final
de l’època daurada de la marina

de vela masnovina, a finals del
segle xix. També, com aquest fet
va provocar una forta emigració
cap a Amèrica, on probablement
avui viuen un bon nombre de
descendents d’aquells masnovins.
República de marins. La vida dels
capitans del vuit-cents, de Joan
Muray, és el tercer volum de la
sèrie “Quaderns d’Història Local del
Masnou”, que edita l’Ajuntament,
sota la coordinació de l’Arxiu
Municipal, amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

RAMON BOADELLA

El públic va omplir de gom a
gom la sala de plens amb motiu
d’aquest acte. L’alcalde, Jaume
Oliveras, i la regidora de Cultura,
Neus Tallada, van acompanyar
l’autor i van participar en el torn
final de preguntes, en què algunes
persones van deixar palesa la
seva curiositat pel Masnou de
l’època. Oliveras va agrair la
feina minuciosa de Muray com
a investigador de la història del
Masnou.

RAMON BOADELLA

epública de marins, de
Joan Muray, és un llibre
que permet viatjar al
Masnou del segle xix.
“Més que un poble, sembla una
república de marins”, escrivia
Víctor Balaguer i Cirera el 1901.
Aquesta sentència ha inspirat el
títol d’aquest llibret i en sintetitza
el contingut, tal com detallava
l’autor a la presentació del
quadern, el 8 de juny.

CULTURA

Nou èxit de públic al Fascurt, el Festival
de Curtmetratges del Masnou
L’audiència gaudeix de la gran qualitat dels curts projectats a la platja d’Ocata, seleccionats
entre 800 propostes

L

a XVI edició del Fascurt, el
Festival de Curtmetratges
del Masnou, ha estat,
de nou, un èxit, tant per
l’assistència de públic com per
la qualitat dels films presentats.
L’organització estima que unes
quatre mil persones van veure la
selecció de curts sumant els tres
dies de projeccions a la platja
d’Ocata, entre el 5 i el 7 de juliol.
Ha estat, a més, l’any en què
s’han introduït força novetats
que també van aconseguir una
molt bona resposta pel que fa a
la participació. Per exemple, enguany s’ha engegat la proposta
Fascurt Kids, que va esgotar les
places disponibles. Entre els dies
3 i 5, trenta-cinc nens i nenes van
realitzar curts a través de dos
tallers: de stop-motion i de pixilació. Aquestes creacions, que es
van projectar dins el Festival, es
podran veure en breu al web del
Fascurt. D’altra banda, el dia 4, va
tenir lloc el cinefòrum “Fascurt
contra la violència de gènere”,
amb la projecció de curts que
abordaven aquesta xacra i un
debat posterior. El Fascurt es va
completar amb una taula rodona
sobre l’organització de festivals.
A més, es van organitzar diverses
festes amb discjòqueis a la guingueta La Canya.
Gèneres i premis
Tornant a la secció oficial del
Festival, entre el dijous i el dis-

sabte, el públic va poder veure
una trentena de curts gaudint
de la fresca de la platja d’Ocata.
Aquests curts estaven agrupats
en quatre categories: Ficció,
Animació, Undercurts i Curts el
Masnou.
A més, s’hi van projectar també
els curts elaborats pels nens i nenes del Fascurt Kids i, per cloure
el Festival, una quinzena d’obres
sota l’epígraf “La nit + freak” i el
film Choque, de Nacho Vigalondo, com a homenatge als vint
anys de la distribuïdora Kimuak.

D’entre tots els curts
seleccionats i projectats, tots
d’una gran qualitat, el jurat va
decidir premiar els següents:

Palmarès Fascurt 2018
Premi Ficció: Matria,
d’Álvaro Gago.
Menció especial Ficció:
Background, de Toni
Bestard.
Premi Animació:
Afterwork, de Luís Usón.
Premi Undercurt:
Para ayer, de Célia Galán.
Premi del públic: R.I.P., de
Caye Casas i Albert Pintó.

Ple de Riure
Dimarts 17 de juliol
Yee Haw!
La Banda de Otro
Plaça de Miquel Martí i Pol
11 h
Dimecres 18 de juliol
Manneken’s Piss
Campi qui Pugui Produccions
Plaça de Ramón y Cajal
19 h
Dijous 19 de juliol
Motosikai
Race Horse Company
Plaça de Marcel·lina de Monteys
19 h
Divendres 20 de juliol
Taller de Circ a les Golfes
Cia. Els Herrerita
Espai Escènic Ca n’Humet
17 h
The Flamingos
Cia. Els Herrerita
Plaça d’Ocata
20 h
Las gallegas
Cia. Lolita Corina
Platja d’Ocata
(escenari La Mar de Riure)
22.30 h

Furieuse Tendresse
Cirque Exalté
Platja d’Ocata
22.30 h
Piromusical Zoloriscos
Cia. del Foc
Platja d’Ocata
23.30 h
Tour Bicicleta Estàtica 2018
Los Toreros Muertos
Platja d’Ocata
(escenari La Mar de Riure)
00 h
Abans dels espectacles a les
places, Trenatroman tornarà a
crear moments màgics, aquest
cop trets del seu barret, amb
música, faula i mentalisme.
Tots els espectacles són gratuïts.

Comerços i restauradors del
Masnou
Del 16 al 21 de juliol, passeja
i riu amb els aparadors Plens
de Riure
Del 17 al 20 de juliol, entra a
www.elmasnou.cat i vota

Tenors
Illuminati
Platja d’Ocata
(escenari La Mar de Riure)
23.30 h
Dissabte 21 de juliol
El primer concert
Oriol Boixader, Oriolo
Espai Escènic Ca n’Humet
19 h
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ACTUALITAT

Valoració molt positiva de la
Festa Major "Terra, mar i foc" 2018

L

Per primera vegada, un vídeo recull el millor de la Festa Major

a Festa Major de Sant Pere
2018 es va celebrar entre el
27 de juny i l’1 de juliol, i la
sensació que n’ha quedat
és clarament positiva. L’Ajuntament
i la Comissió de Festes han posat
en valor l’elevada participació que
es va poder veure en gairebé tots
els actes, així com la implicació
de totes les entitats. Prova gràfica
d’això és el vídeo que, per primer
cop, ha recollit els millors moments
de la Festa Major i que ja es pot
veure al canal de l’Ajuntament al
Youtube. La peça audiovisual és
obra del jove masnoví Nico Cook.
La Festa Major va comptar amb
una setantena d’actes de tot tipus,
entre els quals va destacar el castell
de focs, que va deixar novament
admirat el públic. I és que la
bona acollida dels masnovins i
masnovines ha estat ben present
en totes les activitats, però,
especialment, a les que han estat
una novetat d’aquesta edició, com
el Tobogan infinit, de més de 100
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metres de llargària, una activitat
de la Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme, per on van
passar prop de 500 persones
lliscant per una rampa gegant. Les
Happy Foodtrucks també van ser
molt ben valorades i el seu èxit ha
fet plantejar si la plaça dels Països
Catalans és el lloc més idoni per a
les properes edicions.
La fira d’atraccions va arribar
renovada després de les crítiques
de l’any passat. L’afluència de
públic s’hi va veure incrementada,
en especial el dia que es va
realitzar l’activitat de les bombolles
gegants, a la plaça de Ramón y
Cajal (amb la participació de 230
infants). També el trenet va ajudar
que la gent hi anés.
Tot i que les diferents obres que
estan en marxa al municipi van
causar una mica d’entrebancs
durant aquests dies de tanta
efervescència als carrers (sobretot
pels canvis de recorreguts

d’algunes de les activitats), es va
viure un molt bon ambient de
Festa Major i així ho han confirmat
les persones responsables de
vetllar per la seguretat de la festa,
que han dit que ha estat molt
tranquil·la respecte als altres anys,
sense incidències destacables.
Per a les edicions que vindran, la
Comissió de Festes es planteja
dur a terme accions per potenciar
l’engalament dels carrers durant
aquestes dates, així com que el
fil conductor de la Festa Major
tingui continuïtat al llarg de tots
els dies de la celebració i reforçar la
implicació ciutadana a través dels
centres educatius, treballant-hi, per
exemple, la història de les nimfes,
perquè els nens i nenes es facin
seva la Festa Major del Masnou.
Enguany, també es va donar
continuïtat al lema “Terra, mar i foc”
i es va coronar a la nimfa del foc.
En conclusió, l’equip format per la
ciutadania, les entitats i la Comissió

de Festes ha funcionat més que
bé i això s’ha evidenciat amb una
valoració molt positiva d’aquesta
Festa Major, mèrit d’aquest equip
format per tots plegats.

Escanegeu aquest codi
per veure el vídeo!

 RAMON BOADELLA
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GENT GRAN

L’Ajuntament crea un protocol per
actuar contra els maltractaments
envers la gent gran
Es posa en marxa l’Equip d’Atenció a la Gent Gran
del Masnou (EAGGEM) per respondre-hi en xarxa i de
manera àgil i eficient

L

’Ajuntament del
Masnou ja té un nou
Protocol per a la
resposta en xarxa a
situacions de maltractament
a la gent gran. Una de les
mesures més rellevants que
s’hi estableix és la creació de
l’Equip d’Atenció a la Gent
Gran del Masnou (EAGGEM),
integrat per professionals
de Serveis Socials (EBAS), la
policia local i l’Àrea Bàsica
de Salut del Masnou-Ocata.
Alhora, s’ha editat un díptic
informatiu que explica on
es pot acudir per demanar
ajuda o comunicar casos de
maltractament, a més de
conscienciar sobre els drets
de les persones grans.

Els tipus de maltractament
poden ser varis (físic, psicològic, sexual, econòmic, per
negligència...) i també són
diversos els àmbits en què
es poden produir: familiar o
domèstic, institucional i social
o estructural. Per exemple,
és relativament habitual que
el cuidador o cuidadora de
la persona gran o malalta
sigui també qui protagonitza
episodis de maltractaments,
per acció o omissió.
En aquest sentit, entraria
dins l’estratègia preventiva
el fet d’atendre el cuidador
o cuidadora per reduir-li la
sobrecàrrega que acostumen
a patir aquestes persones.

En qualsevol cas, el protocol
diferencia les actuacions que
cal dur a terme en funció de
diversos paràmetres, com la
gravetat dels maltractaments,
el tipus, la urgència per actuar
segons el riscos detectats o la
forma més adequada d’intervenir-hi.
Els aspectes jurídics també
són tractats al protocol,
especialment la tutela de les
persones que per edat o malaltia veuen mancada la seva
capacitat de decidir o de regir
la seva vida. Com s’ha de dur a
terme un procés d’incapacitació per protegir la persona, el
procediment judicial que s’ha
de seguir i les administracions
o entitats que poden exercir la
tutela són alguns dels temes
que també s’hi recullen.
En definitiva, es vol posar fil a
l’agulla a un problema que no
té gaire visibilitat però que és
ben real. En aquest sentit, la
Diputació de Barcelona acaba
de publicar les dades dels
casos detectats a la demarcació.

DOMÈNEC CANO

El protocol vol posar en relleu
la dimensió del problema i la
importància de prevenir nous
casos, així com la dificultat per
detectar aquestes situacions i
posar-hi remei. Un dels punts
clau per abordar el problema
és el treball en xarxa, un dels
motius pels quals s’ha creat
l’EAGGEM. En primer lloc, per
compartir informació que

permeti identificar maltractaments i, un cop detectats,
coordinar les accions dels
diversos agents que poden
intervenir per protegir les
víctimes. Alguns d’aquests
agents són professionals dels
serveis socials municipals i
dels àmbits sanitari, policial i
judicial, així com el voluntariat
d’entitats, entre d’altres.

A la presentació del protocol es va posar en relleu la dimensió del problema i la importància de prevenir els nous casos.
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Suport
emocional i
ajuda mútua per
a cuidadors no
professionals

L

a regidora d’Acció Social de
l’Ajuntament del Masnou,
amb el suport de Diputació
de Barcelona i la Fundació
Hospital, porta a terme anualment
un grup de suport emocional i
ajuda mútua (GSAM) entre persones
cuidadores no professionals. Amb
la supervisió d’una psicòloga de la
Fundació Hospital, es vol oferir un
intercanvi d’experiències i ajuda mútua entre persones cuidadores que hi
participen per evitar-los la sobrecàrrega emocional i física de la cura,
conèixer altres persones cuidadores,
evitar la soledat i disminuir l’estrès.
No és un curs de formació i les
persones que hi participin han
d’estar disposades a compartir la seva
experiència com a persones cuidadores amb d’altres que es troben en la
mateixa situació.
Entre el 15 d’octubre i el 17 de
desembre es realitzaran deu sessions
d’una hora i mitja cadascuna (de
10.30 a 12 h) a l’Edifici Centre. És una
activitat sense cost d'inscripció i hi
ha un màxim de 20 places. Per a més
informació o per inscriure-s’hi, cal
contactar amb la Regidoria d’Acció
Social, al telèfon 93 557 18 00, o bé
escriure un correu a l’adreça electrònica ebasp@elmasnou.cat.

COMUNITAT

CEDIDA

El consistori assumeix uns 300 mil euros
del cost mentre que el Departament
d’Ensenyament es fa càrrec dels 90 mil restants

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament del Masnou van signar, a primers de juliol, el conveni
de col·laboració mitjançant el qual totes dues administracions
es fan càrrec de la construcció del menjador i la cuina de l’Escola
Ferrer i Guàrdia del Masnou.

La bandera blava oneja, aquest
estiu, a les platges del Masnou i
Ocata, i també al port esportiu.
A mitjan juny, l’alcalde, Jaume
Oliveras; el regidor de Medi
Ambient, Quim Fàbregas; la
regidora de Turisme, Neus Tallada,
i el regidor de Salut Pública, Albert
Alfaro, van hissar oficialment el
distintiu que reconeix la qualitat de les platges masnovines.
Posteriorment, també van assistir
a la hissada de la bandera blava
de la instal·lació portuària del
municipi.
Les platges i el port del municipi
han renovat aquesta distinció que
atorga la Fundació Europea d’Educació Ambiental (FEE) i l’Associació d’Educació Ambiental i del

MIREIA CUXART

Hissades les banderes blaves a les
platges del Masnou i Ocata, i al port
esportiu

L’Ajuntament i la Generalitat
signen un conveni per a la
construcció del menjador de
l’Escola Ferrer i Guàrdia

Consumidor (ADEAC), i que 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
a les persones usuàries o el respecte a la legislació.

Entre altres aspectes, l’acord regula l’aportació econòmica que
satisfà cadascuna de les dues administracions. L’import màxim
previst per a la construcció del nou edifici i equipar-lo és de
398.210,24 euros. L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec de
308.210,24 euros, mentre que el Departament d’Ensenyament
s’ocupa dels 90.000 euros restants.

La policia local ofereix el servei
“Vacances segures” per gestionar
de manera àgil qualsevol incident

L’acte de signatura es va dur a terme a Barcelona, a la seu del
Departament. Jaume Oliveras, alcalde del Masnou, i Núria Cuenca,
secretària general del Departament, van ser els encarregats de
rubricar el pacte. Ho van fer acompanyats de Sílvia Folch, regidora
d’Ensenyament de l’Ajuntament, i de personal tècnic de les dues
institucions.

Els veïns i veïnes del Masnou poden sol·licitar el servei “Vacances
segures”, que ofereix l’Ajuntament a través de la policia local, quan
s’absenten del seu domicili. Les persones que el sol·licitin queden
inscrites en un registre de la policia local que permet que puguin
posar-s’hi en contacte de manera àgil si es detecten incidents a la
llar, com robatoris.

Nou edifici
Les obres donaran com a resultat un nou edifici d’uns 200 metres
quadrats que acollirà el menjador, la cuina i lavabos, tant per a
l’alumnat com per al personal que hi treballi. Quedarà ubicat
a l’actual pati del recinte escolar, com a edifici independent. El
projecte bàsic i executiu ha estat elaborat per la Diputació de
Barcelona.

Per donar-se d’alta en aquest servei, cal sol·licitar-lo mitjançant una
fitxa que es pot aconseguir a ww.elmasnou.cat o bé a les dependències de la policia local i a l’OAC (Roger de Flor, 23). El document
només és vàlid si qui el signa compleix els requisits per fer-ho, és
a dir, ha de ser persona interessada com a propietària, inquilina
o resident, i ha d’estar correctament identificada. Qualsevol altra
petició que no compleixi els requisits esmentats no serà admesa.

Si bé es preveu que les obres estiguin enllestides a finals d’any,
encara és d’hora per fixar-ne la data d’inici, ja que s’ha d’iniciar el
procés administratiu per licitar-les. En qualsevol cas, no tindran
afectacions per a l’activitat lectiva de l’escola, ja que serà un edifici
independent dels actuals, tot i que estarà dins del recinte escolar.
Amb aquesta obra se satisfà una llarga reivindicació de la comunitat educativa d’aquesta escola, un centre que no disposa ni
de menjador ni de cuina pròpia. Per suplir aquesta mancança, el
servei de menjador es presta a través de càtering.

En el cas dels establiments comercials interessats a disposar
d’aquest servei, cal que se n’informin a les instal·lacions de la policia
local, ja que hi ha una altra aplicació específica per a comerços que
funciona des de fa temps.
Més informació:
oac@elmasnou.cat / seguretatciutadana@elmasnou.cat
Consulteu els consells de seguretat per evitar robatoris a casa així
com d’altres recomanacions per a aquest estiu a www.elmasnou.cat
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ESPORTS

Es reprenen les obres de construcció
del nou pavelló esportiu i la reforma de
l’actual
Ricky Rubio inaugurarà, el 8 de setembre, la pista que durà el seu nom

Les obres de construcció del nou
pavelló donaran com a resultat
un nou edifici que acollirà una
pista, uns vestidors i una zona de
graderia. A més, el bar tindrà una
nova ubicació que permetrà donar
servei als tres equipaments que
conformen el Complex (el pavelló
actual, el nou i la piscina).
La intervenció serà a càrrec de
Voracys, SL, la segona empresa adjudicatària després que l’empresa
responsable de les obres inicialment sol·licités suspendre-les. El
pressupost d’execució de l’obra,
que inclou la modificació del
projecte d’execució de les obres
ordinàries relatives a la construcció
d’un pavelló esportiu municipal
i la reforma del pavelló actual, és
d’1.334.835 euros, IVA inclòs. El
projecte va ser aprovat, definitivament, a la Junta de Govern Local
del 14 de juny, després de desestimar les al·legacions presentades

pel grup municipal demòcrata
PDeCAT-Unió, de conformitat amb
els informes tècnics i jurídics.
Altres intervencions que es duran
a terme amb projectes paral·lels a
aquesta obra seran la reubicació
de la Regidoria d’Esports, cosa que
facilitarà espai a les futures sales
polivalents d’activitats dirigides;
els recorreguts per accedir a tots
tres equipaments; les modificacions dels vestidors actuals de
piscina, que es reduiran de vuit a
sis per fer-los tots més grans i amb
dutxes; i el canvi del paviment
del pavelló actual per posar-hi
parquet gràcies al conveni de
col·laboració amb la Ricky Rubio
Foundation.
A més, les modificacions del
projecte d’execució de l’obra del
nou pavelló inclouen un espai de
vianants destinat a la millora dels
accessos al Complex Esportiu,
que tindrà un accés directe a una
terrassa superior que connectarà
amb les grades del nou pavelló i el
parc de Vallmora.
La pista del Complex es dirà
Ricky Rubio
El proper 8 de setembre és previst
que Ricky Rubio, masnoví i jugador
de bàsquet professional de l’NBA
(actualment, a l’equip dels Utah
Jazz), inauguri la pista esportiva
del Complex Esportiu del Masnou
que durà el seu nom.
Fins ara, la pista tenia una superfície sintètica de linòleum d’uns
1.250 metres quadrats, que passarà a ser de parquet flotant gràcies
a l’aportació de 90.000 euros de

MIREIA CUXART

E

l 19 de juny va tenir lloc
l’acte de replanteig de les
obres del futur pavelló
esportiu i la reforma de
l’actual, una trobada de caràcter
tècnic que va servir per iniciar
les obres de construcció del nou
equipament, que tindran un
termini d’execució de nou mesos
com a màxim. L’alcalde, Jaume
Oliveras; el regidor d’Urbanisme
i Obres, Ricard Plana, i el regidor
d’Esports, Quim Fàbregas, van
ser presents a l’acte de signatura,
en què també va assistir Artur
Pascual, el president del Club de
Patinatge, una de les entitats que
farà ús de les instal·lacions per a la
tecnificació esportiva.

Moment de la visita d'obres.
la fundació del basquetbolista.
Aquesta actuació permetrà una
millora qualitativa en la promoció
esportiva del bàsquet i donarà peu
també a una utilització variada
i múltiple de la pista per als
esports que habitualment
s’hi practiquen.
La decisió de posar el nom
de Ricky Rubio a la pista
es va prendre al Ple del
novembre de 2017, amb
els vots a favor de tots
els grups municipals, a
excepció de la CUP-PA
(2 vots), que es va abstenir. Es vol agrair així
l’aportació desinteressada del jugador, però
també posar en relleu
la trajectòria del base
masnoví que, precisament, va començar en
aquesta mateixa pista,
de la mà del club El
Masnou Basquetbol.
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PUNT DE TROBADA

Blanc de Guix fa quinze anys
L’escola de pintura ha crescut fins a esdevenir un espai d’educació artística
per als masnovins i masnovines

Tal com afirmen des de l’entitat,
“per a nosaltres, l’art és motor de
canvi i cohesió, i en aquesta direcció volem enfocar els nostres esforços”, i és precisament amb aquest
creixent interès quan comença
el projecte de La Catequística, en
col·laboració amb l’Ajuntament
del Masnou, i l’entitat pren el
compromís de fer una programació d’activitats artístiques al poble
i assegurar una formació en aquest
àmbit al municipi.

Amb el projecte de La
Catequística, l’entitat va
prendre el compromís de fer
una programació d’activitats
artístiques per assegurar
una formació en aquest
àmbit al poble
Actualment, s’hi fan classes de
dibuix i pintura per a persones
adultes, i ceràmica i creació artística per a infants. També organitzen
casals durant els períodes de
vacances escolars així com tallers
de fotografia, esbossos, gravat,
costura creativa, conferències, i
d’altres activitats.
També, formen part del catàleg
de tallers de la Diputació de
Barcelona, fet que els permet dur
el seu projecte i els seus tallers a
tota la província de Barcelona.
Com contactar-hi?
C/ de Buenos Aires, 20
blancdeguix@gmail.com
Tel.: 654 330 889

Postals que recorren tot el poble
Per commemorar aquests anys,
sota el lema “Quinze anys de vitamines per al cervell”, tot l’alumnat
de l’escola ha col·laborat en la
realització de postals, en les quals
han pintat el poble tal com és,
amb gent, vehicles, bicicletes, és
a dir, l’espai dinàmic i viu que és el
Masnou.
També hi ha una exposició de treballs d’alumnes al Mercat Municipal:
en una de les parades, s’hi poden
veure obres d’alumnes adults i tres

murals de frames de pel·lícules
antigues fets pels més petits.
Però la celebració no s’acaba aquí i
aquest mes de juliol han programat
un cicle de cinema a la fresca i, al
desembre, organitzen un festival
d’art contemporani, en què, a més
de l’exposició a l'Espai Casinet,
s’organitzaran activitats i tallers a
l’espai Blanc de Guix. Sota el títol
“Aniversari feliç”, tindran com a convidats artistes contemporanis locals
de diverses disciplines vinculades al
món de l’art.

BLANCDEGUIX

A més de continuar fent tallers i
projectes per a escoles i entitats,
han ampliat l’oferta educativa.

FORMACIÓ ARTÍSTICA

MIREIA CUXART

A

ra fa quinze anys que
Blanc de Guix va néixer
com a escola de pintura, tant per a infants
com per a persones adultes. Tot i
que també van fer, des dels seus
inicis, intervencions a fora de
l’equipament (en forma de tallers
a les escoles i a la via pública), és
des de fa prop de cinc anys que
es constitueixen com a associació
de creació artística i és, a partir
d’aquí, quan comença a créixer el
seu interès en l’educació artística
global, i programen diferents accions a l’espai públic i en equipaments del municipi.

Blanc de Guix té la seva seu a l'antiga Catequística del Masnou.
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ENTREVISTA

Miquel Sitjar,
actor
 MIREIA CUXART

Amb una trajectòria professional àmpliament
reconeguda, Miquel Sitjar (Barcelona, 1974) un
dia va deixar de colar-se a les llars masnovines
a través de la televisió per passar a ser veí del
municipi, ara fa quinze anys, on ha fet arrels i ha
format una família.
Fa més de vint anys que demostra el seu talent
tant a la televisió com al teatre i al cinema, però,
amb tota la dilatada experiència que acumula,
és un actor allunyat de qualsevol divisme, que
viu la seva professió (i també la seva vocació)
intensament, i que s’entrega en tots els papers
que fa perquè en gaudeix. Amb tot, explica que
s’ha hagut de reinventar amb la crisi, per poder
començar a treballar en branques que abans no
tocava, com el doblatge o la docència.
Transmissor pràcticament permanent
d’entusiasme, Sitjar no avorreix,
ni a dalt ni a baix de l’escenari,
ni a dins ni a fora de la pantalla.

Només trepitjar l’escenari, va
saber que volia ser actor. D’on
ve el seu interès per la interpretació?
A l’escola preparàvem un espectacle per guanyar diners per al
viatge de fi de curs i, des del primer moment que vam començar a assajar, ho vaig trobar divertidíssim, però va ser després,
a dalt l’escenari, on vaig sentir
una sensació molt complicada
d’explicar per a qui no l’ha viscuda i que es resumeix en el pro-
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cés comunicatiu i la interacció
amb el públic.
Així que no s’ha plantejat mai
ser una altra cosa que no sigui
actor?
I tant! No vaig poder entrar a
fer la carrera de periodisme per
dues dècimes. Vaig començar a
estudiar a l’escola de radiotelevisió, em van becar per treballar
en una ràdio i m’hi vaig passar
dos anys. Mentrestant, vaig començar a estudiar dret.

“El que més m’agrada
de ser actor és el fet de
poder comunicar una
història i, també, la
nostra cultura, perquè
el que nosaltres som es
reflecteix de manera
artística sobre els
escenaris”

Per sort, els meus pares sempre
em van donar suport en tot i,
quan els vaig dir que volia estudiar interpretació, em van apuntar a dues escoles (la de radiotelevisió i comunicació i, també,
la d’interpretació). Va haver-hi
un moment que compaginava
la feina a la ràdio, la carrera de
dret i anava a les dues classes.
No vaig poder mai apuntar-me
a escoles específiques d’interpretació, que penso que són
meravelloses, perquè s’hi aprèn

ENTREVISTA
molt i et donen molts més coneixements, però no vaig poder
dedicar-me només a l’estudi
d’aquesta carrera.
Un dia vaig tenir la sort que
m’agafessin en un càsting de
la televisió per fer una sèrie en
un moment en què aquest tipus
de producte era un boom, ara
fa uns vint-i-tres anys. Nissaga
de poder va ser la sèrie que em
va catapultar i em va donar una
feina fixa.
Què és el que més li agrada de
ser actor i quines són les qualitats que troba més importants que s’han de tenir?
El que més m’agrada és aquest
fet comunicatiu del que parlàvem abans i el treball en equip,
en pro d’explicar una història
i comunicar la nostra cultura.
Antigament, les coses que succeïen i que tenien importància
es col·locaven en un lloc des
d’on tothom les pogués mirar i
per això va néixer el teatre, un
acte cultural i reivindicatiu. El
que nosaltres som es reflecteix
de manera artística sobre els
escenaris. L’art és la representació gràfica de la cultura d’avui
dia i entrar a formar part d’això
és una cosa que a mi m’agrada
molt, perquè em fa entendre el
món en què visc i em genera
una sensació de benestar.
Com a actor, és important fer un
treball a fons d’observació del
teu entorn, de flexibilitat (en el
sentit que per poder interpretar
un personatge l’has de poder
entendre i defensar), tenir algun tipus de tècnica d’anàlisi de
comprensió del text, disciplina
i, després, estar una mica boig,
perquè se n’ha d’estar per agafar
una professió tan inestable com
aquesta. Crec que el nombre
d’actors que no poden viure de
la seva feina ronda el 78%. Que
la gent que es dedica a donar
veu a la cultura i al poble no tingui feina és gravíssim.

Es prepara els papers seguint
algun sistema o mètode que
pugui recomanar a un actor
novell?
Sí, amb “el meu mètode” (riu),
que és el que ensenyo donant
classes, perquè, és clar, els actors
ens hem hagut de reinventar
amb aquesta crisi que ha existit
i la baixada de les produccions.
El que faig, a grans trets, és un
treball d’anàlisi de text molt
gran. Penso que els actors normalment es presenten a treballar havent-se estudiat el text i
crec que, abans de fer un estudi
de text, s’ha de fer una anàlisi
d’un conjunt de punts per comprendre exactament la situació,
el moment en què succeeix, els
objectius que tenen els personatges, la relació que tenen amb
el seu entorn...
Després, cal pensar amb el cos,
de quina manera s’expressa corporalment el personatge, perquè, si no, els personatges no
varien. També m’agrada fer un
treball de dramatúrgia interpretativa i fer una mena d’autocrítica sobre els treballs que he fet.
Després d’això, ve l’estudi i l’assaig. Hi ha molt de treball previ.
Estació d’enllaç, Nissaga de poder, Mirall trencat, La Riera...
Què destacaria especialment
del seu treball a les sèries televisives de TV3?
Sempre m’ho he passat molt bé
fent personatges dolents (riu),
com l’últim que he interpretat,
en Teo Sapporo (La Riera, TV3).
M’agraden molt, per allò que
dèiem abans: perquè defensar
un personatge significa entendre’l i posar-te en la pell d’algú
que fa maldats sembla complicat, però no ho és tant. Sempre
els busco la part humana, perquè és la manera que tu els entenguis com a espectador.
Hi ha alguna feina que hagi
marcat la seva carrera, algun
moment en què hagi crescut

especialment com a actor?
Recordo amb especial tendresa
el projecte de Mirall trencat, que
va dirigir Orestes Lara, produït per TVC i Diagonal TV, i que
vaig compartir amb companys
de l’altura de Carme Elías, Irene
Montalà o Abel Folk. Sempre he
tingut la sensació que allò va ser
una petita joia d’aquestes que
té TV3.
També la pel·lícula Pàtria, que
tracta sobre els orígens de Catalunya. Aquest sí que ha estat un
projecte ben especial, pel seu
caràcter col·laboratiu amb producció per micromecenatge. La
direcció és del meu estimadíssim amic Joan Frank Charansonnet, amb qui, quan érem petits,
ens vam prometre que algun
dia faríem un Braveheart a la
catalana. Salvant les distàncies,
ho vam aconseguir, en el sentit del contingut principal de la
història, que gira al voltant de la
defensa identitària i el concepte
de llibertat.

“Sempre m’ho he
passat molt bé fent
personatges dolents.
Els busco la part
humana, perquè és
la manera que tu
els entenguis com a
espectador”
Què el va portar al Masnou?
La intuïció. Jo i la meva dona estàvem farts de treure el cap per
la finestra per veure un quadradet de cel. Vam començar a buscar pels pobles del voltant de
Barcelona i ens vam enamorar
del litoral del Maresme, perquè
ens agradaven els nuclis antics
d’aquests pobles de pescadors.
Quan vam arribar al Masnou i
vam veure la platja, les guingue-

tes..., vam dir: “això és qualitat
de vida i és meravellós”. Estimo
molt Barcelona, però la vida són
etapes.
Com és la seva implicació amb
el poble?
He anat sentint la implicació a
mesura que han anat avançant
els anys. Es guanya tant quan
comences a conèixer la gent
del poble, a tenir relació amb
els teus veïns. Després, l’enamorament va arribar a través
dels infants del poble, quan vaig
començar a fer classes de teatre
juntament amb la meva dona,
Eva de Luis, també actriu. Això
ha estat el que m’ha enganxat
del tot al poble.
I quins beneficis aporta el teatre als infants?
Nosaltres fem servir les tècniques teatrals com una eina pedagògica. Fem servir el teatre
per poder-los educar en valors,
treballar en equip, saber escoltar, la creació col·lectiva, la igualtat entre persones... Ara mateix
estem fent un taller d’estiu que
es diu “Vols fer una pel·li?”.
Té algun somni professional
per complir?
I tant, molts! Crec que em moriré sense haver complert tots
els meus somnis professionals.
No paro d’enamorar-me i tenir
somnis constantment i espero,
en el futur més proper possible,
poder implicar també el poble
en això. M’agradaria molt poder
produir teatre.
En principi, aquest any tornaré a
fer Pel davant i pel darrere, al Teatre Borràs de Barcelona, però,
a banda d’això, tinc projectes
personals que tenen a veure
amb l’ampliació d’aquests cursos que estem oferint amb l’Eva,
perquè veiem que és un espai
en què ens sentim molt a gust,
però encara no tenim definit al
cent per cent en quin moment
això es materialitzarà.
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TRIBUNA POLÍTICA

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals 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.

mar i foc), representats per les tres nimfes
i de les quals enguany hem coronat la del
foc. I això ha estat possible gràcies a la col·
laboració de la Comissió de Festes, entitats,
ciutadania i personal de l’Ajuntament, que hi
han dedicat hores preparant amb il·lusió les
activitats per compartir l’esperit de la Festa
Major amb tothom.

Neus Tallada
Regidora del
Grup Municipal
d’ERC-AM-MES

Un any més, acabada la Festa Major de Sant
Pere, de la qual hem gaudit del 27 de juny a
l’1 de juliol, el balanç que se’n fa és positiu,
tant en l’àmbit intern com extern, per les
valoracions que ens han manifestat masnovins i masnovines durant la festa, per la
bona acollida de les activitats i per la gran
afluència de públic a totes. Una festa major
ambientada amb els tres elements (terra,

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
Demòcrata
(PDeCAT-Unió)
Reflexions estivals
Amb l’arribada de l’estiu, arriba el moment
de gaudir d’un dels majors i millors actius
del Masnou: la platja. Aquest any, però, els
inicis no són gaire esperançadors. A l’actuació de la draga que aquests dies treballa al
nostre litoral s’hi suma la poca previsió i la
mala planificació del govern d’ERC envers
l’actuació prevista al pas soterrat del carrer
del Brasil. Si bé les obres van encaminades

Entre totes les propostes programades voldria destacar les novetats que hem incorporat aquest any, sobretot per l’èxit obtingut.
La fira d’atraccions, ubicada a les pistes de
Pau Casals, ha tornat aquest any amb un format més complet, amb atraccions infantils,
juvenils i d’altres de complementàries de les
quals han pogut gaudir grans i petits durant
nou dies i que tantes ganes teníem de re-

a millorar les condicions d’accessibilitat
del pas, aquest estiu s’ha aconseguit ben
bé el contrari. Nombrosos endarreriments
en l’execució de l’obra, amb el vistiplau de
l’Equip de Govern, que les ha consentit a
còpia de pròrrogues, així com la incapacitat d’assumir errors han provocat que el
pas s’hagi obert en unes condicions del tot
inadmissibles: escales sense baranes, graons
sense acabar, treballs realitzant-se sense un
mínim de seguretat per als usuaris del pas,
etc. En l’últim Ple, preguntàvem al regidor
d’Urbanisme i Obres si l’última data que havien donat per a la finalització de bona part
de les obres, el 8 de juliol, es mantenia ferma i qüestionàvem aquesta data en vista de
l’estat del pas. Doncs fa pocs dies obteníem
la resposta, sense esperar que la donés el

cuperar perquè els més petits del municipi
tinguessin el seu racó més lúdic.
El tobogan infinit que ens va portar la Federació de Comerç va fer lliscar grans i petits
pel carrer de Sant Miquel avall.
El trenet de la Festa Major, que ens ha donat servei set hores al dia durant tres dies, de
manera gratuïta, per poder gaudir de la festa, com una atracció més, per arribar a la fira
i baixar al centre del poble per tal de facilitar
l’accés a totes les activitats.
Els Happy Food Trucks, també amb nou
format, com ja és habitual, situats a Ocata,
a la plaça dels Països Catalans, amb diversitat d’oferta gastronòmica, incorporant vins
del territori, activitats culturals i populars,

regidor: l’empresa constructora demanava
una nova pròrroga. Veurem com actua ara
l’Equip de Govern.
Aquest mes també s’anunciava que es reprenien les obres del Complex Esportiu. Una
molt bona notícia, sens dubte, però, malauradament, no del tot satisfactòria. Els canvis
introduïts en el projecte inicial, que tenien
per objectiu principal millorar la situació
del bar, han suposat l’eliminació de la rampa exterior que havia de servir per al trànsit de les persones amb mobilitat reduïda.
Amb aquest canvi, aquestes persones, quan
l’equipament estigui tancat, es veuran obligades a vorejar tot el pavelló si volen accedir
al parc de Vallmora. Sobta tanta manca de
sensibilitat envers un col·lectiu que hauria
de tenir tota la nostra atenció.

música i molta diversió. Destaco la primera
activitat programada a la Festa Major des de
la Regidoria d’Igualtat coincidint amb el 28
de juny, Dia de l’Orgull Gai.
En aquesta línia, i coincidint amb els concerts i la programació a l’espai de la platja,
durant La Salada, la nit més jove, hem estrenat el Protocol contra les violències sexistes
a les festes populars de la vila i el servei del
Punt Lila, un referent per a la sensibilització
i la primera intervenció en cas de produir-se
una agressió sexista, que va tenir molt bona
acollida entre els assistents.
Així doncs, vull felicitar tothom qui ha fet
possible aquesta festa, perquè el balanç és
molt positiu.

En paral·lel a aquestes obres, d’iniciativa
municipal, s’estan desenvolupant les de l’Illa
Centre, d’iniciativa privada. Són conegudes
les molèsties que estan provocant als veïns
més propers, així com a la circulació de vehicles dels carrers adjacents, amb talls sense
previ avís i un ús del tot indegut de la via
pública. I tot això amb el consentiment i la
connivència de l’Ajuntament, que sembla
que vetlla més pels interessos d’aquesta empresa que no pas pels dels seus veïns.
A un any de les eleccions, i amb un alcalde
amb moltes ganes de tallar cintes d’inauguracions, no sembla el millor preludi per a les
nombroses actuacions que es volen posar
en marxa.
Malgrat tot, que passeu un bon estiu!

En el moment de tancar aquesta edició, no s'havia rebut l’article d’aquest grup municipal.
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Elena Crespo
Regidora del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E

El Masnou, poble d’acollida
Les darreres notícies que ens arriben de la
costa estan per primera vegada carregades d’esperança.
El canvi de govern a l’Estat espanyol i la
proactivitat dels municipis com València
i Barcelona han autoritzat l’arribada de
dues embarcacions (l’Aquarius i l’Open
Arms) carregades amb 689 persones que
fugen de conflictes de l’Àfrica subsahariana i del vesper geopolític de l’Orient

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del PSC
Problemes del Masnou
En les converses que estem tenint amb molts
veïns del Masnou detectem que hi ha problemes molts recurrents, com la manca de neteja
de la vila, l’aparcament i la sensació de manca
de seguretat. Problemes, tots ells, que s’han
agreujat en els set anys que fa que ERC és al
govern.
Mobilitat
Pel que fa als evidents problemes de mobilitat, calen les següent accions immediates:
1. Manteniment i neteja de passos subter-

Federico de
las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Les classes mitjanes familiars, injuriades
per la política municipalista d’esquerres
Fins al 27 de juny (dia de l’alliberament fiscal), els masnovins —i tots els espanyols—
hem estat treballant per Hisenda (Seguretat
Social, Generalitat, Estat...), un esforç fiscal
que la gestió discriminatòria del nostre Ajuntament s’esforça per soscavar.

Mitjà. És complicat per a qui no és expert
entendre per què tota aquesta gent ha
de marxar de casa seva. Per això us recomano aquests continguts, per tenir una
opinió formada: https://www.youtube.
com/watch?v=alW1KlAhDQ0; http://www.
rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-pulso-libano/4569365/; https://www.
stopmaremortum.org/
Davant d’aquest fet, nosaltres pensem
que ningú no posa en risc la vida ni la
de la seva família travessant un mar
hostil si la seva vida no corre perill, i que
existeix un marc de dret internacional
signat per Europa (Conveni de Ginebra
https://eacnur.org/es/convencion-de-ginebra-de-1951-el-estatuto-de-los-refugiados)
que obliga a donar empara a totes aquestes persones.

Davant aquesta realitat, només existeixen
dos tipus de reaccions:
· Negar la major i criminalitzar les ONG
(com ha fet fins ara una vergonyant Unió
Europea).
· Entomar el repte d’acollir aquestes persones i exigir ètica als nostres governs
hipòcrites que rebutgen la integració
d’aquestes persones i, en canvi, tenen
tractes comercials i armamentístics amb
els mandataris d’aquests països.
Si posem dades sobre la taula: del 2010
al 2016, el saldo migratori ha disminuït
en 486.400 persones (això vol dir que han
marxat gairebé 500.000 migrants més
dels que han vingut). Aquestes persones
són un 10% de la població actual a l’Estat
espanyol, reben un 6,8% dels recursos de
serveis socials i representen un 5,1% de

la despesa sanitària. Aporten uns 5.500
milions d’euros via impostos, per un valor
molt superior a la despesa pública que
generen i sense la seva aportació la nostra
economia hauria patit més amb la crisi.
El Masnou ha demostrat una enorme
sensibilitat envers el drama dels refugiats:
festes solidàries d’entitats per recaptar
fons, exposicions, teatre, la inclusió en la
Xarxa de ciutats i pobles refugi, donacions
al Fons Català de Cooperació, cinefòrums
solidaris...
Volem dir encara més fort que el Masnou
vol acollir. Demanem al Govern del Masnou que faci les passes necessàries per
obrir el nostre poble a la solidaritat.

ranis. Al marge de la lamentable gestió que
ERC està fent de les obres del nou pas a Ocata, la resta pateixen les mateixes mancances:
on hi ha ascensor, no funciona habitualment,
estan bruts, no hi ha vigilància i no els funcionen els llums com haurien de fer-ho.
2. Manteniment de voreres: El Masnou ha
de gaudir de voreres amples i accessibles,
però també han d’estar netes de fulles, han de
ser accessibles i cal controlar que els panots
no ballin.
3. Control i vigilància dels usos irregulars
de les places reservades a persones amb
discapacitat: Cal garantir que les reserves de
places són útils per als que realment les necessiten, perquè, si no es pot garantir això, no
té sentit fer cap reserva d’espai.
4. Exigim la recuperació de la plaça per a
discapacitat al carrer de Cuba i l’arranjament de la nova vorera del Dr. Agell amb

Mestres Villà per fer-la accessible (rampa),
ja que el resultat final ha suposat una autèntica barrera per a les persones amb mobilitat
reduïda.
També proposem:
· Elaboració d’un mapa de rutes accessibles
per establir les vies de trànsit per a vianants
amb mobilitat reduïda.
· Actualització dels plans locals de mobilitat
i d’accessibilitat.
· Compromís per incrementar les inversions
destinades a voreres i calçades.
· Proposta de creació d’una APP que permeti
denunciar les ocupacions irregulars dels reservats per a persones amb mobilitat reduïda
i fer més ràpida l’actuació municipal.
Vallmora
El nou parc té mancances que cal solucionar
de forma urgent, com ara:
1. Ombra. Al parc li manca obra. És evident

que a mesura que vagin creixent determinats
espècimens arboris s’incrementarà, però de
moment pagaria la pena disposar d’elements
artificials.
2. Gronxadors per a cadires de rodes i espais per a persones amb mobilitat reduïda,
perquè també puguin gaudir dels jocs del
parc.
3. Més vigilància i neteja, per garantir els
usos del parc amb normalitat, establint un
sistema específic de vigilància i neteja ordinària del parc, que podria fer-se amb persones
aturades de la vila.
Volem precisar, però, que no voldríem que el
Govern es bolqués només en aquest nou parc
i continués oblidant altres espais igualment
importants. Per això també li exigim que solucioni els problemes similars existents al
parc del Llac, Països Catalans, Ramón y Cajal i altres grans oblidats d’ERC.

Cada any surten bases d’ajudes diverses
(al transport per a estudiants, a l’IBI, beques...) amb una regla general: no són per
a tothom. Aquest “no són per a tots” vol dir
que una gran part de la població que en podria resultar beneficiada en queda fora en ser
considerada classe mitjana i, per tant, doblement castigada.

majoria dels ciutadans i de les famílies i no
excloure amb uns criteris de renda restrictius.
No es tracta de no ajudar qui estigui més
necessitat, sinó d’afavorir la majoria dels
que paguen i pateixen els seus 178 dies
anuals de pagaments d’impostos.

ques de foment a la natalitat. És un problema
de gran importància, del qual ara es comença a prendre consciència ciutadana. I toca
actuar. Des del PP plantejarem propostes en
aquest sentit.

Un municipi friendly, com ara els agrada de
titllar la nostra vila en saxó, ho ha de ser per
a tots els ciutadans. I quan es facin ajudes al
preu del transport, que tant pesa en els desplaçaments dels nostres estudiants (a Barcelona principalment), s’han de fer a tots els
estudiants. Sense exclusió. Quan es donen
subvencions per a l’IBI, s’ha de mirar per la

Política familiar del Masnou, una assignatura pendent
L’anomenat hivern demogràfic ens afecta a
tots. I des del municipalisme es poden fer polítiques actives. Tot i que és la Generalitat qui
hauria de liderar aquestes iniciatives, “ni está
ni se le espera”, concentrada en el seu “procés”. Així els municipis haurien de fer, des de
la seva privilegiada posició de proximitat, un
primer pas en la creació d’autèntiques políti-

Vacances masnovines
Desitjo que tots hàgiu gaudit de la Festa Major. Que tingueu un bon estiu i unes estupendes vacances. Viure al Masnou, a diferència
de les grans ciutats, permet gaudir del sol i
la platja a tocar gairebé de les nostres residències, a més de poder fer unes estupendes
excursions a les zones pròximes de la Serralada Litoral.
Bon estiu!
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Piulades més vistes

Imatges del record

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jul 7
Aquest diumenge, 8 de juliol, de 9 a 14 h, #Mullat per l’#esclerosimúltiple a la #piscina del Complex Esportiu Municipal d’#elMasnou. Més info: fem.es @FundacioEM
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jul 3
La festa continua aquest cap de setmana amb una nova edició del
@FascurtFestival #elMasnou #Fascurt #Fascurt2018.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jul 2
Donem per acabada la #FMelMasnou2018. Gràcies a tothom qui
l’ha feta possible i a tothom qui hi ha participat.
I ben aviat, un vídeo que recollirà el millor d’aquests dies de festa.
Estigueu atents! L’any vinent, més!

Ball a l’envelat del Casino, on se celebraven festes durant l’estiu. Una de
les més importants que s’hi duien a terme era la revetlla de Santa Rosa.
La fotografia va ser presa entre els anys 1950-1959, però no se’n coneix
la data exacta.
Autor: Josep Fortea (autoria no confirmada)
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons fotogràfic

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jul 1
Avui podeu @donarsang a #ElMasnou. De 10 a 14 h a la pl. de
Ramón y Cajal.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 28
Un cop coronada la #nimfa del #foc, queda inaugurada la #FestaMajor de Sant Pere 2018! #FMelMasnou2018 #elMasnou.
Avui, 28 de juny, és nit de revetlla. Vegeu les propostes de la jornada i la galeria de fotos.

@JMAFOTOGRAF

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

@RICARD_COMAS

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 28
Tot a punt per a la revetlla de Sant Pere (esperem que la pluja
respecti aquesta nit):
A les 21 h, havaneres i rom cremat a càrrec de l’entitat Sons. Actuació de Borinquen.
A les 23 h, castell de focs.
A partir de les 23.30 h, concert del grup La Loca Histèria i PD
Busquets.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 27
#NoÉsNo! La Festa Major d’#ElMasnou estrena protocol per eradicar les violències sexistes dels espais d’oci. Si us sentiu assetjades o
assetjats, busqueu la figura del referent lila. El protocol inclou altres
accions per fer fora el sexisme.

RAMON BOADELLA

@BETTYDONATE

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 23
L’arribada de la #Flama del #Canigó és prevista a partir de les
20.30 h als jardins de Can Malet. A continuació, cercavila fins a les
revetlles i encesa de les fogueres. Bona #revetlla de #SantJoan!
#elMasnou.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 19
L’Ajuntament signa un conveni amb el Grup Bon Preu que afavorirà
la contractació de persones residents a #ElMasnou.
És previst que el nou supermercat obri a final d’any, però ja es
poden presentar candidatures al Servei Local d’Ocupació.

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

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 17
Avui se celebra una nova edició de la #Cursa Popular d’#elMasnou.
Bon diumenge runners! @LaSansi.
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AGENDA. Del 18 de juliol al 19 de setembre de 2018
JULIOL
Del 17 al 21
Lloc: Diferents ubicacions

22a edició del Ple de Riure,
Festival Internacional de
Teatre Còmic
Vegeu-ne tota la
programació a la pàgina 15
d’aquest butlletí. Per a més
informació: www.plederiure.
cat
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

Divendres 20
19.30 h
Lloc: Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició
“Anem a la platja!”
Exposició de la Xarxa de
Museus Marítims de la Costa
Catalana
Aquesta mostra aplega
imatges històriques dels
arxius municipals i fons de
col·leccions dels museus que
formen part de la Xarxa de
Museus Marítims de la Costa
Catalana. Del Masnou, es
reprodueixen tres fotografies
de 1920-1930 procedents
del fons fotogràfic de l’Arxiu
Municipal del Masnou.
La mostra es podrà visitar
fins al 9 de setembre.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou i Xarxa de
Museus Marítims de la Costa
Catalana
18, 20.15, 22.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Mamma Mia: Una y otra
vez!
Estrena mundial
Preu: 7 €
Més informació: www.
cinemalacalandria.com
Ho organitza: Cinema La
Calàndria

Dissabte 21
18, 20.15, 22.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Mamma Mia: Una y otra
vez!
Estrena mundial
Preu: 7 €
La sessió de les 20.15 h
serà en versió original
subtitulada.
Més informació: www.
cinemalacalandria.com
Ho organitza: Cinema La
Calàndria

30

Diumenge 22

Dimarts 24

11 h
Lloc: Plaça de l’Església, s/n

18 i 20.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Itinerari “El Masnou, terra
de mar”

Mamma Mia: Una y otra
vez!

Passejada pels equipaments
culturals més emblemàtics
de la vila del Masnou. Cal
inscripció prèvia: Oficina de
Turisme - Casa de Cultura
(93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat), Museu
Municipal de Nàutica del
Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou
12.45 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Tasta el Masnou
Preu: 7 €. Inscripcions i
pagament: Plataforma
Queda’t!
Degustació de productes
masnovins maridats
amb vi de la DO Alella
a la Casa del Marquès.
L’edició d’aquest mes de
l’activitat Tasta el Masnou
us convida a degustar els
productes fumats d’Ocata
Fums, elaborats al Masnou,
maridats amb vi de la
DO Alella i vermut CISA.
Un sommelier conduirà
tota l’activitat perquè
pugueu gaudir d’aquesta
experiència.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou
18 i 20.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Mamma Mia: Una y otra
vez!
Estrena mundial
Preu: 7 €
Més informació: www.
cinemalacalandria.com
Ho organitza: Cinema La
Calàndria

Dilluns 23
18, 20.15 i 22.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Mamma Mia: Una y otra
vez!
Estrena mundial
Preu: 4,50 €, dia de
l’espectador
Més informació: www.
cinemalacalandria.com
Ho organitza: Cinema La
Calàndria
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Estrena mundial
Preu: 5 €
Més informació: www.
cinemalacalandria.com
Ho organitza: Cinema La
Calàndria

Dissabte 28
De 9 a 20 h
Lloc: Platja d’Ocata

XII Torneig Benèfic Vòlei
Platja 2x2
Preu: 30 euros per equip
(donatiu íntegre per a
DISMA)
Categories: Masculí, femení
i mixt. La inscripció inclou:
aigua, fruita, pica-pica
(gentilesa de La Vendetta) i
assegurança d’accident.
Procediment d’inscripció: Cal
realitzar un ingrés al compte
bancari de Caixabank de
l’import corresponent a tot
l’equip. Número de compte:
ES17 2100 0064 8502 0045
5725. És molt important
registrar en el remitent
de l'ingrés bancari el nom
dels dos components de
l’equip i la categoria (ex.
Remitent: Pérez-Martínez Categ. mixta). Confirmeu la
inscripció enviant un correu
electrònic a voleyplaya@
disma.cat. Cal incloure-hi:
Nom de l’equip (ha de
coincidir amb el remitent) i
la categoria en la qual voleu
participar. Completeu el
correu electrònic amb el
nom, telèfon i l’adreça de
correu dels participants
juntament amb el justificant
d’ingrés. Les inscripcions es
tancaran el dijous 26 de juliol
a les 22 h. Més informació a:
voleyplaya@disma.cat o Mario
(645 525 491)
Ho organitza: Associació
pro Disminuïts Psíquics del
Masnou
19 h

Itinerari “El Masnou, terra
de mar” en francès
Lloc: Plaça de l’Església, s/n
Itinerari en francès pels
equipaments culturals
més emblemàtics de la vila
del Masnou. Cal inscripció
prèvia: Oficina de Turisme -

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

Diumenge 29
D’11 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Lloc: Pati del Casino (entrada
per carrer de Tomàs Vives)

46è Aplec de la Sardana al
Masnou
Amb les Cobles Jovenívola
de Sabadell, Marinada, Punt
Cat i Reus Jove.
Aplec ajornat per les pluges
del 25 de març.
Quatre cobles per a un
matí d’exhibició de colles
veteranes.
Al migdia, dinar de
germanor (16 euros).
Reserves: Tel. 666 359 166
- 646 077 740 / carmepru@
josoc.cat
A la tarda, s’estrenarà una
sardana i concurs de colles
improvisades. També hi
haurà rifes i premis per a tots
els participants, i el sorteig
d’una espatlla de pernil a la
tarda.
Ho organitza: Agrupació
Sardanista El Masnou

AGOST
Dijous 9
11 h
Lloc: Platja d’Ocata, zona
d’ombra de l’Espai Saludable

Taller de primers auxilis i
consells per a la platja
Taller obert als usuaris i
usuàries de la platja que
estiguin interessats a rebre
formació en primers auxilis.
Durant el matí, personal
sanitari del Centre d’Atenció
Primària del Masnou donarà
informació en relació amb la
protecció solar, hidratació,
picades de meduses,
primers auxilis i reanimació
cardiopulmonar (RCP).
Ho organitza: Institut Català
de la Salut, Departament
de Salut, Generalitat de
Catalunya

Visita a la Mina d’Aigua del
Masnou
Us convidem a submergirvos sota terra per descobrir
un tram de les mines d’aigua
Cresta i Malet, que formen
part d’un laberint de galeries
de 27 km. Cal inscripció
prèvia, que podeu fer a
www.elmasnou.cat. Per a
visites concertades de grups,
consulteu les condicions
de reserva i els preus amb
el Museu de Nàutica del
Masnou (museu.nautica@
elmasnou.cat o 93 557 18
30). 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 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua del
Masnou (francès)
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

Diumenge 26
11 h

Itinerari “El Masnou, terra
de mar”
Lloc: Plaça de l’Església, s/n
Itinerari pels equipaments
culturals més emblemàtics
de la vila del Masnou. Cal
inscripció prèvia: Oficina de
Turisme - Casa de Cultura
(93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat), Museu
Municipal de Nàutica del
Masnou (93 557 18 30,
museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

SETEMBRE

Diumenge 12

Diumenge 9

11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

AGENDA. Del 18 de juliol al 19 de setembre de 2018
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 10
19.30 h
Lloc: Sala capitular de
l’Ajuntament

Conferència “És possible el
pacte?”
A càrrec de la historiadora Anna
Sallés.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dimarts 11
11.30 h
Lloc: Plaça de l’Onze de
Setembre

Ofrena floral i lectura de

manifest
DEL MASNOU
2018
Ho organitza: Ajuntament del
DEL MASNOU
2018
Masnou ABRIL
RÇ

RÇ

ATA
ERA
ATA
BREGAS
RA
BREGAS
BREGAS
MÍNGUEZ
BREGAS
MAR
MÍNGUEZ
ATA
MAR
ERA
ATA
BREGAS
RA
AMAR
BREGAS
AMAR
AMAR
MAR
AMAR
ATA
MAR
ERA
ATA
BREGAS
RA
AMAR
BREGAS
MÍNGUEZ
AMAR
MÍNGUEZ
MÍNGUEZ
ATA
MÍNGUEZ
ERA
ATA
BREGAS
RA
AMAR
BREGAS
MÍNGUEZ
AMAR
MAR
MÍNGUEZ
MAR
MAR
BREGAS
MAR
AMAR
BREGAS
MÍNGUEZ
AMAR
ERA
MÍNGUEZ
ERA
RA
ERA
RA
RA

ABRIL

Diumenge 16

1 Dt
De 10 a 14 h
2 Dt
Dc
1
Lloc: Carrer de Sant Miquel 3 Dj
2 Dc
La Ganga al Carrer (Fira Fora
4 Dj
Dv
3
Estocs)
5 Dv
Ds
4
1 d’ofertes
Dg RIERA
6 Ds
Dg
Fira
de productes5
2 final
Dl deRIERA
RIERA
7 Dg
Dl
per
temporada o de
1
Dg
6
sèrie.
AmbRIERA
la participació 7
3 Dl
Dt
FÀBREGAS
8 Dl
Dt
2
d’establiments
de
la
població,
4
Dc
VIAMAR
9
Dc
3 Dt FÀBREGAS
8 Dt
tant
fa a comerços9
5 pel
Dj que
DOMÍNGUEZ
10 Dc
Dj
4
Dc
VIAMAR
de
d’alimentació11 Dv
6 tèxtil
Dv com
AYMAR
5
Dj
DOMÍNGUEZ
10 Dj
i7
d’altres,
plantes,
Ds com
OCATA
12 Dv
Ds
6 Dv
AYMAR
11
llaminadures
i objectes per13
a laDg
8
Dg
OCATA
7 Actuacions,
Ds OCATAmúsica, tallers
12 Ds
llar.
Dl OCATA
VIAMAR
14 Dl
89 Dg
infantils
i degustacions. 13 Dg
10 Dl
Dt VIAMAR
DOMÍNGUEZ 14
15 Dl
Dt
9
Ho organitza: Federació del
11
Dc
AYMAR
16
Dc
10 Dt laDOMÍNGUEZ
15 Dt
Comerç,
Indústria i el Turisme
12
Dj
OCATA
17
Dj
11
Dc
AYMAR
16
Dc
del Masnou
13h Dj
Dv OCATA
RIERA
18 Dj
Dv
12
17
11
14 Dv
Ds
FÀBREGAS
19 Dv
Ds
13
RIERA
18
Lloc:
Cementiri
del Masnou
15
Dg
FÀBREGAS
20
Dg
14 de
DsJoan
FÀBREGAS
(av.
XXIII, 100) 19 Ds
16 Dg
Dl FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ 20
21 Dg
Dl
15
Visita “El Cementiri, un
17 Dl
Dt DOMÍNGUEZ
AYMAR
22 Dl
Dt
16
museu
a OCATA
l’aire lliure” 21
18
Dc
23
Dc
17 Dt AYMAR
22 Dt
Podreu
la 23
19 Dc
Dj contemplar-hi
RIERA
24 Dc
Dj
18
OCATA
Creu
de Terme,
que ha estat
20 Dj
Dv
FÀBREGAS
25 Dj
Dv
19
RIERA
24
restaurada
recentment, i obres
21
Ds
VIAMAR
26 Dv
Ds
20 Dv FÀBREGAS
25
d’art
dissenyades
i esculpides
22
Dg
VIAMAR
27
Dg
21 Ds VIAMAR
26 Ds
per
de renom, com
23 artistes
Dl VIAMAR
AYMAR
28 Dg
Dl
22
Dg
27
ara
Marès i Deulovol,
24Frederic
Dt AYMAR
OCATA
29 Dl
Dt
23
Dl
28
Rafael
Atché
i Farré, o Josep
25
Dc
RIERA
30
Dc
24 Dt OCATA
29 Dt
Llimona
26 Dc
Dj i Bruguera.
FÀBREGAS Hi 30
31 Dc
Dj
25
RIERA
descobrireu
personatges molt
27 Dj
Dv FÀBREGAS
VIAMAR
26
31 Dj
rellevants,
així com fets que
28 Dv
Ds VIAMAR
DOMÍNGUEZ
27
29 Ds
Dg DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
28
30 Dg
Dl DOMÍNGUEZ
VIAMAR
29
30 Dl VIAMAR

han conformat la identitat i la
història del municipi.
Cal inscripció prèvia: Oficina
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A càrrec de M. Carme Roca.
Activitat inclosa dins del cicle
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Altres informacions
Horari d’estiu de la Biblioteca
La Biblioteca Joan Coromines començarà l’horari
d’estiu el 25 de juny: de dilluns a dijous, de 15
a 20.30 h, i divendres, de 9 a 14 h. La Biblioteca
romandrà tancada el dilluns 10 de setembre.
Calendari d
e la deixalleria mòbil
Juliol
Del 17 al 22: Pau Casals
Dia 31: aparcament Amadeu I
Agost
De l’1 al 5: aparcament Amadeu I
Del 14 al 19 (dia 15 d’agost, festiu): Torrent Can
Gaio
Del 28 al 31: Pau Casals
Setembre
Dies 1 i 2: Pau Casals
Del 12 al 16 (dia 11 de setembre, festiu): aparcament Amadeu I
Tertúlia literària al voltant del llibre Las
mujeres que corren con los lobos
El grup de lectura Dones del Masnou organitza
una reunió, dos dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a
la seva seu, ubicada al CIRD (plaça de la Llibertat,
17), per llegir i comentar el llibre Las mujeres que
corren con los lobos, de l’escriptora i psiquiatra

Clarissa Pinkola Estés. El llibre es deixa en préstec.
Per a més informació, truqueu al 628 62 54 37.
Activitats continuades de l’entitat Afibromare
Aquesta entitat organitza, els dilluns, sessions
d’estiraments; els dimarts, txikung o meditació,
i els dimecres, psicomotricitat. Totes les sessions
s’inicien a les 17.30 h i es porten a terme a Els
Vienesos.
Activitats continuades a l’Equipament Cívic
Pau Casals
Les entitats Luz del Alba i l’Associació de Veïns
del Masnou Alt 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 trucar al 600
800 148.
Sortida a Andorra per veure el Cirque du
Soleil
El Casal de Gent Gran Can Malet organitza una
sortida de cinc dies a la Provença (França) per
veure el parc natural de la Camarga. La sortida és
prevista el 3 d’octubre a les 6.30 h. Informació i
reserves: Casal de Gent Gran Can Malet (ptge. de
Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).

DIES FESTIUS

Informació dels torns de guàrdies per contestador autom

DIES
FESTIUS
Informació dels
torns
de guàrdies per contestador autom
SERVEI
FARMACÈUTIC
DE
GUÀRDIES
DEL
MASNOU
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
JULIOL

1
2
1
3
2
4
3
5
4
56
67
78
89
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
31

Dg
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dt

RIERA
VIAMAR
RIERA
DOMÍNGUEZ
VIAMAR
AYMAR
DOMÍNGUEZ
OCATA
AYMAR
RIERA
OCATA
FÀBREGAS
RIERA
FÀBREGAS
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
FÀBREGAS
AYMAR
DOMÍNGUEZ
OCATA
AYMAR
RIERA
OCATA
FÀBREGAS
RIERA
VIAMAR
FÀBREGAS
VIAMAR
VIAMAR
AYMAR
VIAMAR
OCATA
AYMAR
RIERA
OCATA
FÀBREGAS
RIERA
VIAMAR
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
VIAMAR
DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
OCATA
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
FÀBREGAS
AYMAR
VIAMAR
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
VIAMAR
AYMAR
DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
VIAMAR
AYMAR
DOMÍNGUEZ
VIAMAR
DOMÍNGUEZ

AGOST
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
910
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
31

Dc
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Dv

AYMAR
OCATA
AYMAR
RIERA
OCATA
FÀBREGAS
RIERA
FÀBREGAS
FÀBREGAS
OCATA
FÀBREGAS
VIAMAR
OCATA
DOMÍNGUEZ
VIAMAR
AYMAR
DOMÍNGUEZ
FÀBREGAS
AYMAR
RIERA
FÀBREGAS
RIERA
RIERA
VIAMAR
RIERA
FÀBREGAS
VIAMAR
FÀBREGAS
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
FÀBREGAS
RIERA
DOMÍNGUEZ
OCATA
RIERA
OCATA
OCATA
DOMÍNGUEZ
OCATA
AYMAR
DOMÍNGUEZ
OCATA
AYMAR
RIERA
OCATA
AYMAR
RIERA
VIAMAR
AYMAR
VIAMAR
VIAMAR
AYMAR
VIAMAR
DOMÍNGUEZ
AYMAR
RIERA
DOMÍNGUEZ
OCATA
RIERA
VIAMAR
OCATA
VIAMAR

SETEMBRE

1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
67
78
89
910
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
30

Ds
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dl
Dg
Dt
Dl
Dc
Dt
Dj
Dc
Dv
Dj
Ds
Dv
Dg
Ds
Dg

DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
OCATA
DOMÍNGUEZ
RIERA
OCATA
FÀBREGAS
RIERA
VIAMAR
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
VIAMAR
AYMAR
DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
OCATA
AYMAR
OCATA
OCATA
VIAMAR
OCATA
AYMAR
VIAMAR
FÀBREGAS
AYMAR
RIERA
FÀBREGAS
RIERA
RIERA
AYMAR
RIERA
FÀBREGAS
AYMAR
VIAMAR
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
VIAMAR
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
OCATA
FÀBREGAS
OCATA
OCATA
VIAMAR
OCATA
DOMÍNGUEZ
VIAMAR
AYMAR
DOMÍNGUEZ
OCATA
AYMAR
RIERA
OCATA
FÀBREGAS
RIERA
FÀBREGAS
FÀBREGAS
FÀBREGAS

1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
31

Dl OCTUBRE
DOMÍNG
Dt DOMÍNG
AYMAR
Dl
Dc
OCATA
Dt AYMAR
Dj OCATA
RIERA
Dc
Dv RIERA
FÀBREGA
Dj
S
VIAMAR
Dv
FÀBREGA
VIAMAR
SDg VIAMAR
Dl VIAMAR
AYMAR
Dg
Dt AYMAR
OCATA
Dl
Dc
RIERA
Dt OCATA
Dj RIERA
FÀBREGA
Dc
Dv FÀBREGA
FÀBREGA
Dj
Ds FÀBREGA
DOMÍNG
Dv
Dg DOMÍNG
DOMÍNG
Ds
Dl DOMÍNG
OCATA
Dg
Dt OCATA
RIERA
Dl
Dc
FÀBREGA
Dt RIERA
Dj FÀBREGA
VIAMAR
Dc
Dv VIAMAR
DOMÍNG
Dj
Ds DOMÍNG
AYMAR
Dv
Dg
AYMAR
Ds AYMAR
Dl AYMAR
RIERA
Dg
Dt RIERA
FÀBREGA
Dl
Dc
VIAMAR
Dt FÀBREGA
Dj VIAMAR
DOMÍNG
Dc
Dv DOMÍNG
AYMAR
Dj
Ds AYMAR
OCATA
Dv
Dg
OCATA
Ds OCATA
Dl OCATA
FÀBREGA
Dg
Dt FÀBREGA
VIAMAR
Dl
Dc
DOMÍNG
Dt VIAMAR
Dc DOMÍNG
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FÀBREGAS*. C/ de Navarra, 68 -ELTel.
93 555 19 79. Dilluns-divendres,
matí 9
FÀBREGAS*.
C/President
de Navarra,
- Tel. 935555
Dilluns-divendres,
matí 9
OCATA. Av. del
J. F.68
Kennedy,
- Tel.199379.
555
33 08. Dilluns-dissabt

