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SUMARI

Iniciem el curs polític i el curs escolar. Un curs polític marcat per la Diada d’enguany, i molt espe-
cialment per la reivindicació de llibertat pels presos polítics i exiliats que encara avui romanen en 
una situació d’injustícia i privació de llibertat. I un curs escolar que s’inicia amb la normalitat ne-
cessària. Les obres de les cuines de les escoles, amb la cuina de l’Ocata i l’ampliació de la de la Ma-
rinada, estan pràcticament enllestides. Ara iniciem la tan esperada cuina i el menjador de l’Escola 
Ferrer i Guàrdia. Un dels objectius que teníem marcats en aquest mandat és aconseguir aquest 
objectiu de millora a les escoles públiques de la vila. El 14 de setembre, en l’acte de la inauguració 
oficial del curs escolar 2018-2019, el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, també es va referir 
a millores educatives.

Hem inaugurat la pista Ricky Rubio amb un acte molt emotiu, amb la col·locació del nou parquet 
i altres millores que l’Ajuntament tenia pendents. Al mateix temps, avancen les obres del nou pa-
velló, que completaran aquesta gran zona esportiva al Masnou. Segueixen les obres que tenim 
en diferents indrets del Masnou i que esperem que puguin anar finalitzant al més aviat possible. 
També hem donat continuïtat a una comissió ciutadana sobre el civisme en què l’Ajuntament més 
les entitats veïnals de la vila, la Federació de Comerç i altres iniciatives ciutadanes treballem per 
millorar aspectes importants i necessaris per a la convivència a la nostra vila i el nostre espai públic.
Finalment, el Ple de l’Ajuntament, el mes de juliol passat, va nomenar Jacint Ros i Hombravella fill 
adoptiu de la vila, i Iago Pericot i Canaleta, fill predilecte. Aquest 13 de setembre hem pogut fer 
aquest merescut acte de reconeixement a Jacint Ros, prestigiós economista i sempre vinculat a 
la nostra vila. Dissortadament, el 9 d’agost ens va deixar Iago Pericot. El reconeixement a la seva 
figura el farem més endavant. Tots recordem l’empremta que ha deixat en el món de la cultura i el 
teatre del país aquest masnoví i amic que recordarem sempre.
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INSTITUCIONAL

Una sala capitular 
plena de gom a gom, 
majoritàriament de 
veïns i veïnes de Can 

Montals equipats amb pancartes 
i samarretes reivindicatives, 
va celebrar l’aprovació inicial 
de la modificació puntual del 
PGOU en l’àmbit de la UA1 Can 
Montals.

El Ple del juliol, celebrat el 
dia 19, va aprovar aquest 
punt per unanimitat de tots 
els grups municipals, amb 
l’objectiu de poder garantir el 
desenvolupament de manera 
efectiva del polígon d’actuació 
previst pel Pla general, que 
afavoreix l’obtenció del sòl amb 
qualificació d’espai lliure. Això 
facilita que en aquest àmbit s’hi 
puguin solucionar problemes 
històrics, com la manca de 
serveis o l’existència de carrers 
sense urbanitzar.

Per part de l’Equip de Govern, 
el regidor d’Urbanisme i Obres, 
Ricard Plana, va explicar que 
la proposta divideix en dos els 
àmbits d’actuació: al nord, els 
habitatges construïts i amb 
mancances d’urbanització de 
carrers, i, al sud, la zona no 
construïda. Plana va continuar 
dient que “després de diverses 
temptatives els últims anys, 
també d’anteriors regidors 
d’Urbanisme presents al Ple”, 
el que es portava a aprovació 
“no és la solució perfecta, 
però sí de consens”, i que 
tant els veïns i veïnes com 
l’Ajuntament hi havien posat 
molt de la seva part per 
obtenir-la.

Malgrat la unanimitat del Ple, 
alguns dels grups municipals 
a l’oposició van matisar les 
seves posicions. Els grups més 
favorables a la proposta van ser 
el PP, que a través de Federico 
de las Heras s’hi va mostrar 
obertament a favor, i el PSC, 
si bé el seu portaveu, Ernest 
Suñé, es mostrava escèptic 
amb la possibilitat que el punt 
prosperés malgrat el consens 
del veïnat.

Màxim Fàbregas (ICV-EUiA-E) va 
anunciar inicialment l’abstenció 
del seu grup, tot expressant 
reticències sobre el tractament 
del carrer de Figueres de forma 
preferent per als vianants i 
en relació amb una estimació 
de costos “no suficientment 
justificats”. Davant la voluntat 
que la proposta tirés endavant 
amb les millors condicions 
possibles, va exigir compromisos 
a l’Equip de Govern: partides al 
Pressupost 2019 per encarregar 
els projectes urbanístic i d’obres 
i actuacions per mantenir el 
terreny en òptimes condicions 
de neteja i salubritat. D’altra 
banda, Frans Avilés (C’s) tenia 
dubtes respecte al nou vial, 
però, tenint en compte el 
compromís del Govern perquè 
tota la zona sigui una realitat al 
més aviat possible i davant del 
consens del veïnat, va anunciar 
el seu vot favorable.

Dídac Miró, en nom de la 
CUP-PA, va mostrar la seva 
preocupació perquè “un 30% 
d’habitatge de protecció oficial 
traslladat al carrer d’Almeria 
permet esquivar la construcció 

immediata de pisos” i pel fet 
que “el criteri pel trasllat és 
purament econòmic i no social”. 
Tot i així, van anunciar el seu vot 
favorable si existia el compromís 
de l’Equip de Govern de treballar 
per a una nou pla d’habitatge 
que impliqui replantejar 
l’habitatge de protecció oficial 
en conjunt.

Finalment, el posicionament 
d’Eduard Garcia (PDeCAT-Unió) 
va ser el més dur. Va recordar 
que quan el seu grup municipal 
era a l’Alcaldia i la Regidoria 
d’Urbanisme ja havia encarregat 
un estudi sobre aquest àmbit, 
i que durant quatre anys el 
projecte va estar paralitzat per 
sentències. Va agrair l’esforç del 
veïnat per a l’obtenció del seu 
vot favorable i va criticar que 
l’Equip de Govern no hagués 
dedicat el mateix esforç a la 
recerca de consens. Garcia 
va cloure la seva intervenció 
indicant que “el model de 
poble no passa per densificar el 
municipi” i que “no ens agrada 
que l’HPO vagi tot al carrer 
d’Almeria”.

Ricard Plana va tancar el debat 
corroborant els compromisos 
adquirits amb el grup municipal 
de la CUP-PA per treballar en 
conjunt la política d’habitatges 
protegits del futur, i va convidar 
la resta de grups a sumar-
s’hi. També va fer seus els 
compromisos amb ICV-EUiA-E i 
els va demanar la reconsideració 
de l’abstenció. Finalment, i 
davant els dubtes expressats 
pels costos reals que tingui 
l’actuació, va aclarir que en les 

diverses trobades amb el veïnat 
va quedar clar que “mai no es 
tirarà res endavant si no hi ha 
acord amb els veïns”.

Després que el punt s’aprovés, 
finalment per unanimitat dels 
presents, i entre aplaudiments del 
públic assistent, l’alcalde, Jaume 
Oliveras, va felicitar tots els grups 
municipals, els veïns i veïnes, i el 
regidor d’Urbanisme.

Un altre punt urbanístic va tenir 
protagonisme en el Ple de juliol. 
Va ser l’aprovació inicial de la 
modificació puntual del PGOU 
del Masnou sector 10 Llevant La 
Colomina N2, que va ser aprovat 
amb 14 vots a favor (6 d’ERC-AM-
MES, 3 de C’s, 2 d’ICV-EUiA-E, 2 del 
PSC i 1 del PP), 2 en contra (CUP-
PA) i 5 abstencions (PDeCAT-Unió).
De nou Ricard Plana (ERC-AM-
MES) va explicar la proposta de 
modificació de planejament, 
que consisteix a traslladar 3.000 
metres quadrats a la parcel·la 
contigua, cosa que “permet 
obtenir sòl, sumats als metres 
de la modificació aprovada en el 
Ple anterior, i amb el compromís 
de debatre més endavant, i a 
proposta de la CUP-PA, l’ús que 
se li doni”.

Màxim Fàbregas, en nom 
d’ICV-EUiA-E, va demanar la 
retirada del punt, entre d’altres 
motius per l’increment de 
30 habitatges que suposava 
respecte a la proposta inicial. 
Federico de las Heras, del 
PP, es va mostrar “a favor 
d’afegir peces per decidir-
ne els usos futurs, però no a 
qualsevol preu”, de manera 

El Ple aprova per unanimitat la modificació 
urbanística que desencalla la problemàtica 
històrica que patia l’àmbit de Can Montals
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que va presentar una esmena 
per mantenir la densitat 
d’habitatges inicial del 
projecte i la tipologia de cases 
unifamiliars de la zona.

Després d’un recés per debatre 
aquest punt amb la resta de 
grups municipals, l’esmena va ser 
incorporada al text amb el consens 
de tots el grups. D’entre els que 
es van mostrar favorables a la 
proposta, el PSC, per boca del seu 
portaveu, Ernest Suñé, es va felicitar 
perquè s’aprovaven les bases per 
superar i millorar la situació dels 
clubs esportius del municipi, 
però també va exigir a l’Equip de 
Govern transparència i recerca 
de consens, i va marcar quatre 
línies vermelles: “solució per a les 
persones que ocupen la caseta, 
garantir un espai de lleure per a 
l’Escola Marinada, la incorporació 
de més places d’aparcament i 
mantenir la propietat dels terrenys 
del CD Masnou”.

Dídac Miró, de la CUP-PA, va 
justificar el seu vot negatiu: 
“Estem en un carreró sense 
sortida, ens diuen, que no 

podem aturar, en una segona 
bombolla immobiliària” i “canviar 
torres de luxe per pisos de 90 
metres quadrats era positiu, 
més accessible per a la gent del 
Masnou”. Tot i així, va animar a 
la constitució de la comissió per 
estudiar els usos futurs de les 
parcel·les obtingudes, en aquest 
Ple i en l’anterior. El portaveu del 
PDeCAT-Unió, que es va abstenir 
en la votació, va criticar que es 
tractava de la tercera modificació 
en aquest sector en els últims 
quatre mesos: “No es poden 
anar posant pedaços. Els canvis 
urbanístics s’han de tractar en 
global”. “Amb la modificació 
d’avui, l’operació no queda 
garantida. O és que es farà costi el 
que costi?”, es va lamentar Garcia.

>  Altres punts  
debatuts al ple

Proposta d’atorgament d’honors 
i distincions del Masnou: fill 
predilecte i fill adoptiu. Aprovat 
amb 18 vots a favor, a excepció 
de C’s (2 vots, en absència d’un 
regidor), que es va abstenir.
Increment de retribucions per 
al personal previstes a la Llei de 

pressupostos generals de l’Estat 
de l’any 2018 i aprovació inicial 
de l’expedient núm. 16/2018 
suplement de crèdit, capítol 1, 
amb baixa fons de contingència. 
Aprovats en votació conjunta, 
tant les urgències com els 
mateixos punts, per unanimitat.

Aprovació inicial de la 
modificació del conveni de 
col·laboració entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i l’Ajuntament del Masnou 
per a la constitució del Consorci 
per a la promoció d’habitatges 
protegits al municipi. Aprovada 
tant la urgència com el mateix 
punt per unanimitat.

>  Mocions i declaracions 
institucionals

No se’n van presentar.

> Audiència pública prèvia
Un veí en representació de 
la Comissió de Veïns de Can 
Montals va protagonitzar les 
intervencions del públic abans 
del Ple. Va expressar que feia 50 
anys que esperaven un projecte 
com aquest i que hi havia un 

consens gairebé màxim entre 
les famílies afectades, que lluïen 
samarretes amb el lema “Sí a 
Can Montals acabat, prou Can 
Montals vergonyós”. 

També va intervenir a l’audiència 
una veïna que va expressar les 
seves queixes sobre l’estat de 
deixadesa del poble. Després va 
prendre la paraula la directora 
de l’Escola Sagrada Família, que 
va comentar que tant la petició 
d’una nova línia pública de P3 
com els canvis de mobilitat prop 
de l’escola dificultaven que les 
famílies del municipi optessin a 
una plaça en aquest col·legi. 

Finalment, el president del Club 
Atlètic Masnou va mostrar el seu 
suport a l’adquisició d’una nova 
parcel·la per part de l’Ajuntament 
per possibilitar “la ciutat esportiva 
del segle XXI”. 

Finalitzada la sessió plenària, 
veïns de Can Montals van agrair 
la unanimitat en l’aprovació 
del punt que els afectava i van 
qualificar la jornada com  
“la més important en el calendari 
del municipi en cinquanta anys”.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
cloure la sessió anunciant el 
comiat de la interventora, 
animant el públic a assistir al Ple 
de Riure i, en absència de sessions 
fins al setembre, desitjant un bon 
estiu a tothom. 

Aprovació inicial de la 
modificació puntual del 
PGOU en l’àmbit de la UA1 
Can Montals. El termini serà 
fins a l'1 d'octubre de 2018.

Aprovació inicial de 
l’Ordenança general 
de residus municipals. 
El termini per poder-hi 
presentar al·legacions serà 
fins al 26 de setembre de 
2018.

  EXPOSICIÓ PÚBLICA

Moment de la sessió plenària del mes de juliol. AJUNTAMENT
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E l 26 de juliol, 
l’Ajuntament del 
Masnou va estrenar un 
nou web municipal, 

que està en període de proves 
fins a final de setembre. Un dels 
motius del canvi és comptar 
amb un web accessible i 

responsiu. És a dir, que el 
format dels continguts s’adapti 
a les característiques de 
qualsevol pantalla o dispositiu 
d’accés. S’ha considerat també 
com a prioritari el fet que el 
web sigui accessible per a 
tothom. 

A banda, el nou web té un 
disseny més actual, guanya 
en dinamisme i té una 
presentació més visual, més 
intuïtiva i amigable. Alhora, 
s’ha reordenat la distribució 
dels continguts, d’acord amb 
un menú estructurat a partir de 

sis categories principals, totes 
destacades a la pàgina d’inici.
Un altre dels objectius 
és facilitar i potenciar la 
participació ciutadana i 
el compliment dels canvis 
normatius, com ara els 
relacionats amb la transparència 
i la protecció de dades 
personals. El nou web també 
facilita la visibilitat dels perfils 
de l’Ajuntament a les xarxes 
socials, tenint en compte el 
pes que han adquirit aquestes 
plataformes en la interacció 
entre la ciutadania i la institució.

El projecte de creació 
del nou web ha comptat 
des de l’inici amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, que va 
concedir aquesta col·laboració 
el 2015. Des d’aleshores, els 
equips tècnics d’aquestes dues 
administracions han estat 
treballant per dur a terme 
aquest procés, que ha culminat 
amb l’obertura del nou web. 

El Masnou estrena web municipal
El resultat és un nou portal accessible i responsiu
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El professor d’economia 
jubilat, Jacint Ros i 
Hombravella, va rebre 
el títol de fill adoptiu de 

la vila del Masnou el dijous 13 
de setembre, en un emotiu acte 
que va omplir de gom a gom la 
sala de plens de l’Ajuntament. 
L’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, va ser l’encarregat de 
donar-li el diploma acreditatiu i 
l’escut de solapa de plata de la 
corporació.

Envoltat d’un públic nombrós, 
família i amics, Ros va rebre 
emocionat la distinció i va tenir 
paraules d’agraïment i record 
per a tothom, i en especial 
per a les persones cabdals 
a la seva vida. “Des del punt 
de vista personal, jo valoro 
aquesta distinció com la més 
important que he rebut”, va dir 
Ros, mereixedor d’aquest títol 
per la seva carrera professional 
com a economista, teòric de 

l’economia i professor catedràtic 
d’economia. També és autor 
de nombrosos llibres sobre 
economia espanyola i catalana 
i “la seva extensa producció 
bibliogràfica manifesta el seu 
coneixement sobre l’economia 
i la societat catalana”, va 
reconèixer l’alcalde en una de 
les seves intervencions. De Ros, 
l’alcalde en va destacar el seu 
“compromís amb la utilitat social 
de la ciència de l’economia 
i la seva passió per aquesta 
professió” i també el seu sentit 
de l’humor com a mostra de la 
seva intel·ligència. 

Antoni Montserrat, amb qui 
l’homenatjat ha compartit 
la passió per l’economia des 
de ben jove, va dedicar unes 
paraules plenes d’admiració 
cap a Ros: “Ha estat un mestre 
professional per a mi i per a 
molta gent, en l’activitat i en 
la vida”, i el va definir com “un 

economista compromès amb 
les veritats profundes que vol 
esbrinar la ciència”.

El fill adoptiu del Masnou 
va resumir, amb una visió 
nostàlgica, el seu passat al 
municipi, on va viure durant la 
Guerra Civil i on passa tots els 
estius: “Veig el Masnou com a 
refugi on he fet diversos llibres.” 
Al municipi, com a economista 
—i com a antropòleg local (així 
el va anomenar l’alcalde per la 
seva capacitat d’observació)—, 
li va augurar un present 
prometedor i pròsper, però 
també va dir que hi trobava a 
faltar iniciatives empresarials de 
més envergadura, un ingredient 
cultural més potent i un punt 
més d’urbanitat. “Si practiquem 
la solidaritat al Masnou, serà 
encara millor, perquè la cohesió 
social i una certa justícia 
distributiva milloren l’economia”, 
va cloure.

L’acte va ser presentat per 
l’actriu Eva de Luis, que 
va resumir la trajectòria 
professional de Ros i 
Hombravella destacant que 
l’any 2008 va rebre la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya en reconeixement a 
les seves aportacions a l’estudi 
i el coneixement de l’economia 
catalana.  A més d’haver estat 
catedràtic d’economia i haver 
impartit classes en un bon 
nombre d’universitats, va ser 
síndic de la Sindicatura Comptes 
de la Generalitat.

El darrer Ple de l’Ajuntament, 
celebrat el 19 de juliol, va 
aprovar l’atorgament del títol 
de fill adoptiu a Jacint Ros i 
Hombravella i, també, el de 
fill predilecte del municipi 
a Iago Pericot i Canaleta. La 
corporació municipal recupera 
aquestes figures protocol·làries, 
que es van atorgar per últim 
cop l’any 1992. L’alcalde va 
manifestar la seva voluntat 
de recuperar aquest tipus de 
distincions en desús “perquè 
crec que és un deure cívic i 
moral reconèixer els masnovins 
que fan aquesta aportació, no 
només a la nostra col·lectivitat 
local, sinó més enllà”. 

L’Ajuntament atorga el títol de fill 
adoptiu a Jacint Ros i Hombravella

RECORD PER A IAGO  
PERICOT I CANALETA

Totes les intervencions a 
l’acte van tenir un moment 
de record per al recentment 
traspassat Iago Pericot. 
L’acte de nomenament de 
la distinció atorgada (ara, a 
títol pòstum) serà concretat 
properament. 

L’economista va rebre de mans de l’alcalde, Jaume Oliveras, el diploma acreditatiu de la distinció. RAMON BOADELLA
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Més d’una 
cinquantena 
d’entitats locals, 
encapçalades per 

bona part dels membres de 
la corporació municipal, van 
participar en l’acte central de la 
celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya al Masnou: l’ofrena 
floral. A mig matí, a la plaça 
de l’Onze de Setembre, s’hi 
va fer la lectura del manifest, 
acompanyada per diverses 
actuacions que van amenitzar la 
jornada.

Si bé l’ofrena floral va comptar 
amb la participació de la majoria 
dels grups polítics del consistori 
—a excepció de C’s i PP—, el 
manifest que s’hi va llegir havia 
estat consensuat per ERC-MES-
AM, PDeCAT-UNIÓ i ICV-EUiA-E, 
a proposta d'aquests darrers. 
L’acord d’enguany prenia el 
compromís de “seguir treballant 
per garantir la cohesió social i 
la convivència que defineixen 
la nostra democràcia”, un 
escrit que va ser llegit per la 
regidora verda Elena Crespo i 

que assenyalava “la solidaritat, 
la llibertat i la convivència 
pacífica en la diversitat” com 
“l’únic camí viable per transitar 
cap a la plenitud democràtica 

Reivindicació i reflexió es conjuguen a la Diada
La possibilitat d’un pacte entre Catalunya i Espanya centra la conferència d’Anna Sallés 

L’acte institucional va aplegar la majoria de membres del consistori masnoví. GERARD POCH

  MODEL INTEGRADOR 

El manifest assenyalava 
el desig de treballar en un 
altre model de governança 
integradora que reculli tots 
els punts de vista

i la superació de conflictes”. 
La declaració també recollia 
el desig de treballar “en un 
altre model de governança 
integradora que reculli tots 
els punts de vista, no només 
en l’àmbit polític, sinó també 
social, econòmic i cultural”. 
També s’hi recordaven els fets 
de l’1 d’octubre de l’any passat 
i s’hi feia constar “la ferma 
voluntat de seguir reivindicant i 
lluitant per fer avançar els drets 
nacionals i socials de Catalunya”, 
així com la “preocupació i el 
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Membres de la iniciativa Foreign Friends of Catalonia  van visitar la Casa de Cultura. GERARD POCH

Anna Sallés va repassar els esdeveniments polítics i socials més importants des de 
principis del s. XX. GERARD POCH

rebuig per la vulneració dels 
drets fonamentals i les llibertats 
democràtiques i la polarització 
social”.

A continuació, una nodrida 
representació de les entitats 
locals (concretament cinquanta-
dues) van participar en l’ofrena 
floral celebrada al monòlit 
de la plaça. Tot seguit, com a 
alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras va agrair la participació 
dels presents a la trobada i va 
parlar de “la importància de la 
convivència, de no caure en 
provocacions i de mantenir un 
espai públic plural”. El batlle 
també va recordar que aviat 
serà 1 d’octubre, “i la defensa 
dels col·legis i de la democràcia 
que va significar” aquella data. 
En aquest sentit, Oliveras va 
parlar de “la importància de 
reivindicar-ne el llegat”  i va 
anunciar la inauguració d’una 
exposició que recordarà aquests 
fets un any després. Finalment, 
va clamar “per mantenir viva 
una diada reivindicativa de la 
llibertat, de la República, i del 
retorn dels exiliats i dels presos 
polítics”.

Aquest any, l’acte institucional 
va ser conduït per la masnovina 
Gemma Mercader, que 
també va voler reivindicar 
“l’empresonament injust dels 
nostres representants polítics i 

del teixit associatiu, els nostres 
representants polítics i membres 
dels CDR a l’exili i l’amenaça 
constant de l’Estat espanyol”.

La celebració va incloure les 
actuacions dels Trabucaires 
d’Ocata, la Coral Xabec de 
Gent del Masnou i la Colla 
Bastonera del Masnou. Els 
Segadors va posar el punt i 
final a l’acte.

> La conferència d’Anna 
Sallés reflexiona sobre la 
possibilitat d’un pacte que 
renovi les relacions entre 
Catalunya i Espanya

La tarda d’abans, 10 de 
setembre, la historiadora Anna 

Sallés responia la pregunta 
que constituïa el títol de la 
conferència emmarcada dins 
dels actes per celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya al 
municipi: “És possible el pacte?”.

Sallés va fer un repàs històric 
de com s’havia arribat a la 
situació actual, desgranant 
cada un dels esdeveniments 
polítics i socials que havien 
tingut lloc des de principis del 
segle XX fins ara en els quals 
els intents d’un pacte entre 
Catalunya i Espanya ja havien 
fracassat. 

La ponència, que convidava 
a reflexionar sobre aquests 
diferents moments històrics, 
va concloure, en paraules 
de Sallés, que “ara no és 
possible un pacte perquè la 
força és molt desigual, però el 
moviment independentista ve 
de molt lluny i ha persistit per 
aconseguir els seus objectius”. 
La historiadora també va dir 
que “el que ens han ensenyat 
els últims esdeveniments és 
que, abans de marcar-te un 
repte, has de fer un càlcul de 
les teves forces i, si no hi ha 
una base independentista més 
àmplia, no hi haurà manera de 
plantejar una negociació amb 
força a l’Estat espanyol”.

L’alcalde del Masnou, 
Jaume Oliveras, que va ser 
l’encarregat de presentar-la 
i d’iniciar i cloure l’acte, va 
agrair a Sallés els interrogants 
plantejats durant la seva 
ponència i va remarcar la 
importància d’aquests espais 
de reflexió,  “ja que, per poder 
avançar, no només necessitem 
l’acció, sinó també la reflexió”, 
va dir.

> Rebuda als participants  
de Foreign Friends  
of Catalonia

El mateix dia 10 de setembre, 
al matí, l’alcalde, acompanyat 
per representants dels 
municipis d’Alella i Teià, va 
donar la benvinguda oficial 
als participants a la iniciativa 
Foreign Friends of Catalonia, 
una plataforma ciutadana 
que aplega persones d’altres 
països favorables al dret a 
l’autodeterminació del poble 
català. Gairebé una desena 
de famílies de diferents 
nacionalitats (escocesa, 
holandesa i austríaca) 
s’allotgen durant aquests 
dies en cases particulars 
de famílies d’aquests tres 
municipis maresmencs que, 
voluntàriament, les acolliran per 
celebrar plegades la Diada. 
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ENSENYAMENT

Dimecres, 12 de 
setembre, va ser 
el primer dia del 
curs 2018-2019 per 

als més de 3.000 alumnes de 
segon cicle d’educació infantil, 
primària i ESO dels centres 
educatius del municipi. Pel que 
fa als ensenyaments obligatoris, 
augmenten les línies d’ESO: 
aquest curs, l’Institut Maremar 
compta amb tres línies de 
1r i de 2n d’ESO i, l’Institut 
Mediterrània, amb tres línies de 
3r d’ESO. 

L’Escola Municipal de Música 
(EMUMM) i el Centre de 
Formació per a Persones Adultes 

(CFPAM) començaran les classes 
els propers dies amb la novetat 
del trasllat del CFPAM, que 
s’ubicarà a la primera planta de 
l’Edifici Centre.

Les escoles bressol i llars 
d’infants del municipi ja havien 
començat el curs. Pel que fa a 
les escoles bressol municipals, 
Sol Solet i La Barqueta, se 
n’han ocupat totes les places. 
Resten únicament dues vacants 
al grup de lactants de La 
Barqueta.

El nou curs escolar 2018-2019 
al Masnou es va inaugurar 
amb un acte oficial a càrrec de 

Josep Bargalló i Valls, conseller 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, que va pronunciar 
una conferència sobre “Repensar 
l’educació per millorar 
l’escola” el 14 de setembre. 
Van acudir-hi una quarantena 
de persones, entre les quals 
hi havia representants de les 

direccions de centres escolars, 
docents i altres membres de 
la comunitat educativa local. 
També va participar-hi l’alcalde 
del Masnou, Jaume Oliveras, la 
regidora d’Ensenyament, Sílvia 
Folch, i altres regidors i regidores 
de l’Ajuntament. 

La importància de “Repensar 
l’educació per millorar l’escola” 
és un dels pilars sobre els quals 
el conseller Bargalló va basar 
la seva conferència. Va afirmar 
que “la innovació no és res si 
no serveix per millorar”. “És un 
dels camins per a la millora 
–continuava Bargalló–, però 
s’ha de mesurar científicament, 

Més de 3.000 escolars ja són a les aules  
del Masnou

El conseller d’Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, inaugura el nou curs escolar 

  INNOVACIÓ 

El conseller Bargalló va 
explicar que la innovació 
és un dels camins per a 
la millora, però s’ha de 
mesurar científicament.

La ponència de Bargalló va tractar sobre com repensar l’educació per millorar l’escola. RAMON BOADELLA
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ENSENYAMENT

Les vacances entre 
cursos escolars han 
servit per dur a terme 
els treballs per crear 

una cuina nova a l’Escola 
Ocata, centre que fins ara 
només tenia una instal·lació 
rudimentària, i reformar 
i ampliar la de l’Escola 
Marinada. Tot i que la previsió 
de finalització de les obres era 
abans de l’inici del nou curs 
escolar, cal ultimar els darrers 
detalls a l’escola Marinada i la 
construcció de la nova cuina 
de l’escola Ocata s’allargarà 
dues setmanes més.
La inversió que l’Ajuntament 
ha dut a terme per crear 
la nova cuina a l’Escola 
Ocata està xifrada en 95.874 
euros. Els treballs han inclòs 
l’adequació d’espais actuals 

del centre perquè puguin acollir 
les noves instal·lacions. S’inclou, 
per tant, la transformació 
d’espais, enderrocant alguns 
envans. En total, a l’Escola Ocata 
s’actua en una superfície d’uns 
240 m2. A l’Escola Marinada, la 
reforma i ampliació de la cuina 
preexistent compta amb un 
pressupost de 53.037,47 euros. 
En aquest centre s’actua sobre 
una superfície d’uns 46 m2. En 
tots dos casos la inversió inclou 
l’equipament i el mobiliari 
necessaris que marca la 
normativa en cuines escolars.
Un altre centre escolar que 
incorporarà novetats aquest 
curs és l’Escola Ferrer i Guàrdia. 
La Junta de Govern Local del 
13 de setembre de 2018 ha 
aprovat la contractació de les 
obres que permetran construir 

un nou menjador per al centre. 
La intervenció, que es preveu 
iniciar properament, no tindrà 
afectacions per a l’activitat 
lectiva de l’escola, ja que es 
durà a terme en un edifici 
independent, tot i que estarà 
dins del recinte escolar.
Les obres donaran com a 
resultat un nou edifici d’uns 
200 m2 que acollirà el menjador, 
la cuina i lavabos, tant per a 
l’alumnat com per al personal 

que hi treballa. 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.

L’import màxim previst per 
a la construcció del nou 
edifici i el seu equipament 
és de 398.210,24 euros. En 
un conveni de col·laboració 
entre el Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament del Masnou 
signat el 6 de juliol passat, 
el consistori masnoví es 
va comprometre a fer-se 
càrrec de 308.210,24 euros, 
mentre que el Departament 
d’Ensenyament s’ocupa dels 
90.000 euros restants. 

El curs s’enceta amb novetats en alguns  
dels centres educatius del municipi

perquè no tota innovació 
avaluada dona experiències 
positives o pot donar-les en 
una escola o barri concret, 
però no en un altre”. D’aquí 
va extreure “una de les claus”: 
“Entendre la realitat del centre 
i la importància de la seva 
autonomia”.

“L’educació ha passat de ser 
un dret universal a un bé comú 
fonamentat en drets personals 
i universals, que s’estructura 
a través d’un servei públic”, 
va afirmar Bargalló abans 
d’exposar  els quatre “eixos” en 
què el Govern de la Generalitat 
basa la seva política educativa. 
El primer, aconseguir “l’èxit 
educatiu” de l’alumnat, va dir 
Bargalló, explicant que aquest 
va més enllà de “l’èxit acadèmic”, 
ja que també inclou l’èxit 
personal, social i professional. 
Tot plegat, partint de la qualitat 
del sistema educatiu i de la 
garantia de l’equitat social. En 

segon lloc, impulsar millores 
metodològiques per garantir 
l’assoliment de “competències”, 
si bé va matisar que seria més 
correcte utilitzar el terme 
“habilitat”. En aquest sentit, va 
anunciar que el Departament 
proposarà “l’establiment de 
xarxes de millora” que serveixin, 
per exemple, per posar en 
comú projectes pedagògics 
dels centres. El tercer eix d’acció 
de govern és la promoció d’un 
sistema educatiu inclusiu, però 
sense deixar d’atendre i adaptar-
se a la situació i capacitats de 
cada cas individual. El quart eix 
citat per Bargalló va ser “bastir 
un projecte educatiu de país”. 
Bargalló va confessar que tot 
plegat és una tasca “difícil però 
molt il·lusionant”. Va tancar el 
seu parlament posant en valor 
la tasca dels equips docents: 
“Sou uns mestres i professors 
excepcionals, perquè feu més 
del que se us demana i molt més 
del que us paguem”.

La inauguració del curs escolar 
al Masnou va continuar amb 
un col·loqui entre el públic i 
Carles Martínez, secretari de 
Polítiques Educatives de la 
Generalitat de Catalunya; Pere 
Masó, director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament 
al Maresme-Vallès Oriental; i 
Lourdes Gil, responsable de 
l’Àrea per a la Coordinació 

i la Planificació Escolar dels 
mateixos Serveis Territorials. 

La Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou va fer que la 
música no faltés en aquest 
esdeveniment i un quartet 
va interpretar diverses 
adaptacions de cançons 
ben conegudes d’artistes 
internacionals. 

M
IREIA

 CU
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RT
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1. Carrer de Brasil.
2. Carrer de Roger de Flor.
3. Carrer de Rosa Sensat.

FOTOS: RAÜL ANDREU

MOBILITAT

El Masnou 
és un dels 
gairebé 
290 

ajuntaments 
catalans que 
s’ha adherit a la 
Setmana Europea 
de la Mobilitat, 
que té lloc entre 
el 16 i el 22 
de setembre,  
amb diverses 
iniciatives. En el 
moment de tancar 
aquesta edició, 
tenia previst 
celebrar el Dia del 
Transport Públic 
(19 de setembre) 
així com el Dia 
sense Cotxes (22 
de setembre).

El Dia del Transport Públic al 
Masnou s'haurà celebrat amb 
la gratuïtat de l’autobús urbà. 
També amb la utilització de 
franc de l’aparcament del port 
per a les persones que aquell 
mateix dia es desplacin en tren. 

Una festa popular servirà per 
commemorar el Dia sense 
Cotxes. Entre les 17 i les  
20 h, a la plaça de l’Església, s’hi 
celebraran les actuacions de 
pacificació del trànsit al nucli 
antic del Masnou. Precisament, 
una de les iniciatives més 
rellevants ha estat l’eliminació 
del trànsit de vehicles a la 
mateixa plaça de l’Església.

A més de les activitats que es 
duen a terme al Masnou, la 
ciutadania pot participar en 
altres iniciatives que tenen lloc 
en el territori català, com el 
concurs ClicMob!, que organitza 
el departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya.

La Setmana Europea de la 
Mobilitat promou hàbits de 
mobilitat més sostenibles, 
segurs i saludables com són 
els desplaçaments a peu, en 
bicicleta, en transport públic o 
amb vehicle elèctric. La Setmana 
també té com a objectius 
visualitzar els canvis possibles 
en l’ús de l’espai públic, millorar 
la qualitat de l’aire i reduir la 
contaminació. Sota el lema 
“Combina i mou-te!”, la Setmana 
del 2018, a més de vetllar per 
una vida saludable, sostenible 
i segura, també promou 
la utilització de diferents 
modes de transport segons el 
desplaçament. 

La voluntat de guanyar 
més espai per als 
vianants s’ha vist 
reflectida en diverses 

intervencions com les del nucli 
antic o les del carrer del Doctor 
Agell. D’altres intervencions 
encaminades a aconseguir 
pacificar el trànsit urbà i 
donar prioritats als vianants 
encara estan en marxa com la 
reurbanització del carrer de 
Roger de Flor, el pas soterrat 
del carrer de Brasil o la rotonda 
de l’avinguda d’Amadeu I. 

Les de Roger de Flor, en el tram 
comprès entre els carrers de 
Narcís Monturiol i Sant Miquel, 
continuen executant-se. És 
previst que les obres relatives 
a la segona fase, que allargarà 
la urbanització del carrer fins 
a l’alçada del carrer de Josep 
Estrada, siguin adjudicades 
properament. 

Quant al carrer de Brasil, 
segueixen les obres de millora 
de l’accessibilitat. Tot i que el 
pas soterrat és obert fa mesos, 
la intervenció al carrer de Brasil 
s’estructura en tres fases i 
continuen les obres relatives al 
trasllat de l’accés situat al carrer 

d’Àngel Guimerà (N-II) a un 
nou accés adaptat al carrer de 
Brasil. L’empresa adjudicatària 
de les obres té concedida una 
pròrroga i preveu finalitzar-
les a mitjan octubre. Pel que 
fa a les obres de construcció 
de la rotonda a la cruïlla de 
la carretera d’Alella (BP-5002) 
amb els carrers de Rosa Sensat 
i Múrcia, continuen el seu curs, 
amb previsió de finalitzar al 
febrer de l’any vinent. 

El Masnou participa a la Setmana 
Europea de la Mobilitat

  FESTA POPULAR

Una festa popular, el 22 
de setembre, celebrarà les 
actuacions de pacificació de 
trànsit al nucli antic. 

Més espai per a vianants 
al Masnou

1

2

3
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CULTURA

Concerts de grups de 
música, de solistes o 
d’un cor i orquestra 
de cambra, propostes 

de teatre musical... La música, 
en tots els seus formats, serà 
la protagonista a les diferents 
actuacions incloses dins 
de la programació estable 
d’arts escèniques d’aquesta 
temporada a l’Espai Escènic, 
que s’encetarà el 6 d’octubre 
amb una vetllada musical 
en què Joan Colomo i el 
Loco Tidiano presentaran 
els seus nous treballs. 
En aquesta ocasió, 
es retiraran les 
butaques de la sala i hi haurà 
una food truck per acompanyar 
el concert amb una beguda.

L’Espai Escènic obre programació al ritme de la música

La nova temporada inclou diverses 
propostes musicals en tots els seus formats

L’espectacle 
Enchanté, de 

Divinas, és un 
homenatge a 
les cançons i 
artistes que 

van sobreviure 
la guerra i es 

representarà el 
18 de novembre 
a l’Espai Escènic. 

CEDIDA
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CULTURA

Al tancament d’aquesta 
edició, la programació 
d’aquesta temporada no 
estava definitivament 
tancada. Consulteu totes 
les propostes a  
www.elmasnou.cat

Els següents seran Josep Traver 
i Jaume Maristany, que, un 
cop més, tornaran a passar 
per l’escenari de Ca n’Humet 
amb una producció exclusiva 
per apropar el públic fins al 
Brasil en un concert que serà 
un recorregut pels diferents 
estils, compositors i cantants 
de la música brasilera. En 
aquesta ocasió, la cantant de 
jazz Gemma Abrié serà l’artista 
convidada que posarà la veu a 
les propostes ideades per Traver 
(guitarra) i Maristany (saxo i 
flauta), que aniran acompanyats 
d’Esteve Pi (bateria) i Pere Loewe 
(contrabaix) per completar 
aquest quintet. 

El mes de novembre s’encetarà 
amb l’arxiconegut Rèquiem, de W. 
A. Mozart, que serà re-interpretat, 
el dia 1, pel Cor i l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà, 
que portarà la seva particular 
versió d’una de les peces més 
emblemàtiques de la música 
clàssica. 

D’altra banda, a Enchanté, de 
Divinas, es combinarà el ritme 
amb el teatre en un espectacle 
que s’endinsa en la música 
europea de principis del segle 
XX, l’època de la Segona Guerra 
Mundial. L’obra està ambientada 
a la ciutat de París, on es respira 
l’aire dels cabarets burlesques i el 
glamour decadent. La companyia 
fa una recreació descarnada 
d’uns anys terribles, però de 
gran eferversència artística. Amb 
bones dosis d’humor absurd i 
un punt de sàtira política, aquest 
espectacle es podrà veure el 18 
de novembre i, en el marc de la 
festa de la gent gran, les persones 
del Masnou de més de 65 anys 
hi tindran entrada gratuïta amb 
invitació (més informació:  93 557 
18 00 gent.gran@elmasnou.cat).

Altres espectacles que prendran 
el relleu a la música seran de 
circ i de teatre familiar, a més 
del reguitzell de propostes 

amb denominació d’origen del 
Masnou, elaborades per entitats 
masnovines, que combinaran, 
de nou, el teatre amb la música i 
la dansa. El GAT, l’AJTEM i Rauxa 
presentaran les seves noves obres 
teatrals; l’entitat Ple de Swing 
organitzarà una nit dedicada 
a aquest ball; i l’Associació de 
Dansa i Teatre del Masnou, el 
centre Maribel’s de gimnàs i 
dansa, i l’Associació Juvenil de 
Dansa del Masnou combinaran 
teatre i dansa perquè el públic 
gaudeixi d’una temporada plena 
de propostes per a tots els gustos, 
que clourà a final d’any amb la 
tradicional representació del 
conte de fades amb música de 
Piotr Txaikovski, El trencanous. 

El Concurs de Música Jove  
del Maresme assolirà la seva 
14a edició el 17 de novembre  
a l'Espai Escènic. CEDIDA
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ACTUALITAT

El masnoví Ricky 
Rubio, base de l’equip 
Utah Jazz de l’NBA, 
va protagonitzar, el 

8 de setembre a la tarda, 
la festa d’inauguració de la 
nova pista de parquet del 
Complex Esportiu Municipal 
del Masnou. Una multitud va 
omplir les grades del pavelló 
per no perdre’s el que va ser una 
autèntica festa del bàsquet amb 

qui probablement és l’esportista 
masnoví que més èxits 
internacionals ha aconseguit.

L’acte va començar amb els 
partits 3x3 que van enfrontar 
l’equip format per Ricky Rubio 
i els seus germans, Marc i 
Laia, amb els tres equips 
guanyadors del torneig 3x3 que 
s’havia disputat prèviament. 
Després, el crac de l’NBA va fer 

que jugadors i jugadores del 
club El Masnou Basquetbol 
participessin en diversos reptes. 
És ben probable que Ricky Rubio 
es veiés reflectit en aquests 
esportistes, ja que l’actual base 
de l’equip Utah Jazz va fer els 
seus primers passos en aquest 
esport defensant la samarreta 
d’El Masnou Basquetbol i a la 
mateixa pista que ara duu el seu 
nom.

L’actor Pep Plaza, que va 
conduir i presentar aquesta 
festa del bàsquet, va fer algunes 
preguntes al campió. Tot 
seguit es va fer una gran foto 
de família, amb Ricky Rubio i 
tots els jugadors i jugadores 
d’El Masnou Basquetbol, 
acompanyats per l’alcalde del 
Masnou, Jaume Oliveras; el 
gerent de la Federació Catalana 
de Bàsquet, Toti Mumbrú; 

Festa del bàsquet amb Ricky Rubio 
El jugador masnoví inaugura la pista de parquet que duu el seu nom 

al Complex Esportiu
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el president del club, Josep 
Hinojosa; amics i familiars de 
Ricky Rubio, i tothom qui s’hi va 
voler afegir.

A l’hora dels parlaments, 
Mumbrú va recordar el nen que 
havia estat Rubio ja fa uns anys, 
quan va jugar el campionat 
d’Espanya mini. Alhora, va 
posar de relleu els valors “d’un 
referent com Ricky Rubio”. “La 
Federació està a la disposició 
de la Fundació Ricky Rubio”, 
va continuar, abans d’agrair 
“l’aposta per l’esport que fa 
l’Ajuntament del Masnou i el 
seu alcalde, Jaume Oliveras”. 
A banda, va confessar una 
“vinculació especial amb el 

president d’un dels millors 
clubs de Catalunya, El Masnou 
Basquetbol, perquè s’hi deixa 
la pell”.

Precisament, i tot i que no 
estava previst, el següent 
a prendre la paraula va 
ser el president del club, 
Josep Hinojosa. Va agrair 
la predisposició de tots els 
jugadors i jugadores per 
participar en aquesta festa. 
Va adreçar algunes paraules a 
Ricky Rubio: “D’aquí vas sortir 
i ens omple d’orgull que ens 
relacionin amb tu.”

Ricky Rubio va agafar el relleu 
al president d’un club del qual 
es va confessar “un admirador 
més”. “Vaig créixer aquí, vaig 
fer els meus primers passos en 
aquesta pista, que abans era 
verda i ara de parquet, i tant de 
bo el meu últim any el pugui 
jugar aquí.”

L’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, va tancar els 
parlaments agraint a Ricky 
Rubio, la seva família i la seva 
fundació la col·laboració en 
la instal·lació del parquet a la 
pista del Complex Esportiu i 
en altres iniciatives. “Aquesta 
tarda hem viscut una gran festa 
gràcies a tu, Ricky. N’esperem 
moltes més com aquesta”, 
va manifestar l’alcalde. “Com 
a Ajuntament –continuava 
Oliveras–, s’han de reconèixer 
les persones que fan una gran 
tasca per al nostre municipi i 
en Ricky fa que el Masnou sigui 

conegut a tot el món.” L’alcalde 
va completar el parlament 
recordant i agraint “la gran 
feina que fan totes les entitats 
esportives del Masnou en 
benefici dels veïns i veïnes del 
poble; especialment El Masnou 
Basquetbol, pels èxits esportius 
i per la gran feina que feu”.

Finalment, i abans d’acabar 
l’acte, Ricky Rubio va deixar 
l’empremta de les seves mans 
en una mitja esfera d’argila 
que representava una pilota de 
bàsquet. Un cop processada 
perquè adquireixi duresa, serà 
col·locada al mateix Complex 
Esportiu. La tarda anterior, 
Ricky Rubio va signar al llibre 
d’honor de l’Ajuntament 
del Masnou, on el van rebre 
l’alcalde i altres regidors i 
regidores del consistori.

Després d’aquesta festa, la 
pista ja s’anomena oficialment 
Ricky Rubio. Així es va acordar 
al conveni de col·laboració 
que van signar el mes de març 
l’Ajuntament del Masnou i 
la Ricky Rubio Foundation. 
A través d’aquest acord, 
la fundació de l’esportista 
masnoví es va comprometre 
a fer una aportació de 90.000 
euros per pavimentar la pista 
amb parquet. Els treballs 
s’han dut a terme durant 

aquest l’estiu. En concret, 
s’han substituït 1.250 metres 
quadrats de linòleum per 
parquet flotant. 

LA RESTA DE LES 
INTERVENCIONS AVANCEN  
A BON RITME 

A més de la col·locació de 
parquet a la pista Ricky Rubio, 
aquest estiu han continuat 
les obres relatives a la 
reforma del pavelló esportiu 
actual i les de construcció de 
l’edifici nou. En el moment 
de tancar aquesta edició, 
quedava pendent finalitzar 
la instal·lació de les noves 
dutxes als reformats vestidors 
de l’equipament. D’altra 
banda, les obres relatives a la 
construcció del nou pavelló 
d’esports continuaven el seu 
curs, amb previsió de ser 
finalitzades a principis de 
l’any vinent. 
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L’empremta que va deixar Rubio el dia de l’acte serà col•locada al Complex Esportiu.

  PARQUET

La pista de parquet flotant 
és realitat gràcies a 
l’aportació de 90.000 euros 
per part de la Ricky Rubio 
Foundation
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’empresa familiar 
dedicada a la venda de 
productes carnis i plats 
cuinats Can Rac va ser 

la guanyadora del VI Concurs 
d’Aparadors del Ple de Riure, 
amb un total de 397 dels 558 
vots emesos. L’establiment 
que va quedar segon va ser 
Coloraina, amb 145 vots; i el 
tercer lloc va ser per a Vins i 
Divins, amb 16 vots.  Parlem 
amb Lluïsa Valls i Ramon Oliver, 
propietaris de l’establiment 
guanyador.

> Quin va ser el procés 
d’elaboració de l’aparador 
guanyador del Concurs 
del Ple de Riure?
Ja fa molts anys que se celebra 
el Festival Ple de Riure al 
Masnou. Ens agrada gaudir dels 
espectacles i de la màgia que 
ens aporten el circ i el teatre a 
la nostra vila. Aquella carpa de 
circ que es veia majestuosa a la 
nostra platja feia molta patxoca 
i la trobem molt a faltar. Per 
aquest motiu vam decidir fer un 
homenatge a aquella estampa 
que teníem a la platja durant 
tota la setmana i ens avisava que 
s’ompliria de riure i emocions. 
Com que aquí ens agrada fer les 
coses a casa, vam elaborar una 
carpa ben alegre, li vam afegir 
la sorra i les petxines per crear la 
nostra platja i amb uns taps de 
cava vam representar els pallassos 
i el públic. Com ens agradaria 
tornar a veure aquella carpa amb 
el mar de fons que ens feia sentir a 
tots únics per uns dies! 

> Quina és la història d’aquest 
negoci familiar que fa més 
de seixanta anys que és al 
municipi?  

Can Rac és fruit de dos 
cansaladers-xarcuters que 
vam aprendre l’ofici de les 
nostres respectives mares, que 
elaboraven botifarres amb tot 
l’amor del món. En aquella 
època, les mares tenien parada al 
mercat i eren competència, però 
nosaltres ens vam enamorar i ja 
fa 32 anys que treballem junts dia 
rere dia. Després ens vam formar 
al Gremi de Cansaladers-xarcuters 
i Carnissers de Barcelona, i 
seguim fent-ho, de manera que 
hem pogut anar evolucionant el 
negoci.  

> Quin és el ventall de 
productes i serveis que oferiu?
Oferim tota mena de carns, 
formatges, embotits i plats 
cuinats. Ens agrada el menjar 
sa, bo i natural, tal com ho hem 

après a casa, i aquests són els 
valors que ens mouen i ens 
motiven, perquè, de fet, és salut. 
Per això, si entreu a Can Rac, 
hi trobareu els plats cuinats 
calents amb tota la seva aroma, 
fets amb oli d’oliva i baixos en 
sal, i la carn ben fresca, ja sigui 
ecològica o no, però, sobretot, 
de proximitat.

Últimament estem organitzant 
tallers de cuina al nostre obrador, 
on podreu tastar el que hem 
cuinat junts i degustar-ho tot 
sopant. Han estat un èxit i ens ho 
passem molt bé, així que aquest 
octubre n’organitzarem de nous.

També hi podreu trobar una 
gran diversitat de pintxos i carns 
adobades, així com llibrets i 
arrebossats, hamburgueses 

de vedella, de pollastre, de 
gall dindi amb diversos farcits 
i gustos. A més, disposem 
d’una zona d’autoservei amb 
productes escollits. 

> Com heu vist l’evolució  
del comerç local al llarg  
de tots aquests anys?
El comerç ha canviat i està 
canviant molt i per a bé. 
Generalment, tothom està 
format, informat, té criteri i 
valors. Cada vegada més ens 
trobem que es valora més 
la qualitat dels aliments, es 
busca que siguin frescos, bons, 
de proximitat, saludables i, si 
pot ser, ecològics. En canvi, 
mengem menys quantitat i, les 
compres del producte fresc, en 
conseqüència, són més petites, 
però es fan més sovint. 

D’altra banda, l’alimentació 
és més variada i equilibrada. 
Ho notem molt en vendre 
plats cuinats, ja que hi ha més 
demanda de verdures, cremes i 
sopes, i gra.

Els nostres clients cada vegada 
s’organitzen més i gràcies a la 
confiança que ens tenen i a la 
tecnologia, cada vegada tenim 
més comandes, ja sigui per 
web, telèfon o WhatsApp. De 
manera que el client compra el 
que necessita on, quan i com ho 
necessita.

També hem observat un 
creixent rebuig al plàstic i als 
envasos. Cada dia som més 
conscients del greu problema 
que suposa aquest tema i tenim 
clients que venen a comprar 
amb la carmanyola de casa, cosa 
que celebrem. 

La botiga Can Rac, guanyadora del VI 
Concurs d’Aparadors Ple de Riure

El seu aparador homenatjava l’emblemàtica carpa de circ que havia tingut el festival

L’equip de la botiga de Can Rac, que es troba al carrer de Mestres Villà, 101. CEDIDA
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SALUT PÚBLICA

Detectada la presència d’alguns 
exemplars de vespa asiàtica al Masnou

S ’han detectat exemplars 
de vespa asiàtica (Vespa 
velutina nigrithorax) en 
diferents punts del municipi. 

Es tracta d’una espècie invasora 
que no és especialment agressiva 
per a les persones, però captura 
moltes abelles i és un problema per 
a l’apicultura.

La vespa asiàtica viu originàriament a 
la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia, 
i va introduir-se a Europa a finals del 
2004, a França.

> En cas d’observació de qualsevol 
exemplar o de nius:
Contacteu amb el Cos dels Agents 
Rurals: Tel. 93 561 70 00 o al a/e 
velutinacar@gencat.cat. En cas de 
picades, truqueu al 061. 
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COMUNITAT

Ajuts municipals a la rehabilitació d’habitatges i edificis
> La convocatòria és oberta fins al 31 d’octubre

Des de l’any 2007 fins 
al 2017, l’Ajuntament 
del Masnou ha estat 
atorgant ajuts a la 

rehabilitació. Per poder donar 
resposta a les noves necessitats 
en matèria d’habitatge que 
s’han anat perfilant els darrers 
anys, les noves bases que 
regulen aquests ajuts municipals 
augmenten l’import que es 
concedeix a les comunitats de 
veïns, faciliten la tramitació dels 
ajuts, amplien el catàleg d’obres 
subvencionables i afavoreixen 
el lloguer social, entre d’altres 
millores per promoure la 
rehabilitació d’habitatges i 
d’edificis d’ús residencial al 
Masnou. La convocatòria és 
oberta fins al 31 d’octubre i 
preveu quatre tipologies.

El primer programa preveu 
l’ajut de fins a un 20% del 
cost de l’obra d’aquelles 
actuacions generals en edificis 
d’habitatges, tant plurifamiliars 
com unifamiliars, tant si es tracta 
de patologies estructurals, 
actuacions en envolupant 
(façanes, cobertes, terrats, 
mitgeres, celoberts i patis), 
accessibilitat, instal·lacions 

euros per habitatge). El tercer se 
centra en el suport econòmic a 
famílies amb escassos recursos 
econòmics per a obres de 
rehabilitació comunitàries a 
les quals no poden fer front 
sense incórrer en impagament 
hipotecari, i preveu la concessió 
de fins a un 50% del cost de la 
despesa que han d’assumir les 
famílies. Finalment, el quart 
programa es destina al suport 
per a la redacció de la inspecció 
tècnica d’edificis (ITE), el 
certificat d’accessibilitat 
i el certificat d’eficiència 
energètica, amb la 
subvenció de fins al 50% 
del cost total. 

o estalvi energètic. El segon 
fa referència a l’interior 
dels habitatges, per a obres 
generals per assolir els mínims 
d’habitabilitat, accessibilitat i per 
a actuacions d’estalvi energètic 
o de millora acústica (fins a 
2.500 euros per habitatge), i 
també per adequar habitatges 
per incorporar-los a la Borsa 
de Lloguer Social (fins a 6.000 

Per accedir a aquests ajuts cal 
complir uns requisits, com ara 
que l’edifici o els habitatges 
estiguin ubicats al municipi del 
Masnou i tinguin una antiguitat 
mínima de quinze anys; que es 
destinin a ús residencial (70%) 
i constitueixin la residència 
habitual i permanent (70%), 
entre d’altres. 

Per a més informació: 
Oficina Local d’Habitatge
Roger de Flor, 23. Tel. 93 557 18 00. habitatge@elmasnou.cat 

Obert el termini per presentar 
projectes a la VIII beca de recerca local

Fins al 16 de novembre 
es poden presentar 
projectes a la VIII beca de 
recerca local del Masnou, 

que s’atorgarà al millor projecte 
inèdit d’investigació sobre la 
vila del Masnou en el camp de 
les ciències socials i humanes i, 
prioritàriament, en l’àmbit de 
la història, el patrimoni cultural, 
artístic i musical del Masnou.  
La dotació és de 3.000 euros.

Últims dies per votar pel Cementiri 
municipal, finalista al concurs 
de la revista ‘Adiós Cultural’

El Cementiri municipal 
del Masnou participa per 
tercer any consecutiu en 
el Concurs de Cementeris 

d’Espanya 2018, convocat 
per la revista funerària Adiós 
Cultural, editada per Funespaña, 
enguany en la categoria de 
Millor cementiri en general. Les 
votacions es poden realitzar 
fins al 30 de setembre, com en 
anteriors edicions, a través de 

www.revistaadios.es. 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. 

  NOVETATS

L’augment de l’import a 
concedir a les comunitats 
veïnals, una tramitació 
més fàcil, més obres 
subvencionables i 
l’afavoriment del lloguer 
social són les novetats 
d’enguany
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PUNT DE TROBADA

“Junts fent camí” és el que es pot 
llegir al plafó commemoratiu 
que hi ha a la rampa d’accés a la 
parròquia de Sant Pere, col·locat 
amb motiu de la celebració dels 
dos-cents anys d’història de 
l’edifici. Al llarg d’aquest 2018 
s’estan organitzant diversos 
actes de recerca històrica 
combinats amb activitats de 
lleure i, d’entre la programació 
per celebrar l’efemèride, destaca 
la missa solemne dels dos-cents 
anys, que serà presidida pel 
bisbe auxiliar de Barcelona, 
monsenyor Sergi Gordo, el 
diumenge 7 d’octubre. 

Quant a la recerca històrica, 
d’una banda, es va fer una 
recollida de fotografies i 
documents gràfics amb la 
col·laboració de gent del 
municipi, una iniciativa que 
va tenir “una resposta molt 
prolífica i generosa”, va explicar 
el fins fa poc rector del Masnou, 
mossèn Ignasi Fuster. La recerca 
s’ha complementat a l’Arxiu 
Municipal del Masnou i a l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona, per tal 

de recollir més fotografies 
i documents al voltant dels 
inicis i la constitució de la 
parròquia de Sant Pere. El 
resultat d’aquesta investigació 
es pot veure exposat al mateix 
edifici parroquial i, a partir de 
desembre, al local de l’entitat 
Gent del Masnou.

De cara al gener del 2019, hi ha 
prevista una conferència final 
de la celebració que versarà 
sobre els orígens de la parròquia 
de Sant Pere, a càrrec de 
l’historiador local Joan Muray, i 
també, sobre el context social 
i religiós de la Catalunya del 
segle XIX, a càrrec del mossèn 
Martí Bonet. A més, la voluntat 
de la parròquia és elaborar una 
publicació conclusiva que reculli 
les trobades d’aquest any. 

Les activitats més disteses 
també tenen cabuda a la 
celebració. La música ha sonat a 
la parròquia durant els diferents 
concerts commemoratius 
que hi han tingut lloc, com 
els protagonitzats pel Cor 

Scandicus, la Coral Xabec o 
l’entitat UNESCO el Masnou. 
També, dins la celebració, va 
tenir lloc un sopar parroquial 
al pati de l’Escola Escolàpies, el 
dissabte 16 de juny. 

Un rosari amb inscripció de la 
imatge de sant Pere de dins 
de l’església parroquial, com 
a obsequi commemoratiu, 
també ha servit per recordar 
aquesta fita, que, en paraules de 
mossèn Fuster, té com a objectiu 
fonamental “tenir un sentit de 
la història que ens marca, fent 
memòria del passat i els nostres 
orígens, per tal de valorar el 
present i obrir-nos amb un alè 
renovat al futur que s’obre al 
davant”.

> L’EDIFICI PARROQUIAL

Al llarg dels segles XVII i XVIII es 
va formar un nucli de població 
al voltant del turó on avui 
s’aixeca l’església de Sant Pere 
i la impossibilitat d’aquests 
habitants d’assistir a molts 
serveis litúrgics –per la distància 

a l’església parroquial de Sant 
Martí a Teià– motiva la trobada, 
el 1769, de cent seixanta caps 
de família per demanar al bisbe 
el permís per construir una 
església. El gremi de pescadors 
i mareantes va contribuir 
econòmicament a la construcció 
d’aquest primer temple, que 
es consagra l’any 1783, el dia 
de la festivitat del seu patró, 
sant Pere. Amb l’aprovació del 
rei Ferran VII i el vistiplau de 
les autoritats eclesiàstiques, 
s’aconsegueix finalment la 
titularitat de parròquia pròpia, 
independent de la de Sant Martí 
de Teià (1818).

L’edifici primitiu va ser dissenyat 
per Miquel Garriga, i poc 
després, a causa de l’augment 
de la població, l’amplià el seu 
fill, Pau Garriga i Matas, i queda 
acabat el 1817. Anys més tard, 
Miquel Garriga i Roca –net i 
fill, respectivament– en duria a 
terme l’altar major i la capella 
del Sagrament.

El temple va ser incendiat durant 
la Guerra Civil i reconstruït 
posteriorment, i va quedar 
enllestit en la dècada dels anys 
seixanta, quan l’arquitecte 
Marià Ribas va construir els dos 
cossos superiors de la torre del 
campanar. 

La parròquia de Sant Pere celebra 
els dos-cents anys d’història

El 7 d’octubre tindrà lloc una missa solemne commemorativa 

COM CONTACTAR-HI:

Plaça de l’Església, 5 
Tel.: 93 555 07 06 
Despatx: dilluns, de 20 a 21 h, 
i dimecres, de 17 a 18.30 h
https://comunitatparroquial 
delmasnou.jimdo.comLa parròquia de Sant Pere és un dels edificis emblemàtics del Masnou. MIREIA CUXART
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Sònia Hernández 
Periodista i escriptora

ENTREVISTA

 MIREIA CUXART

Com s’inicia en l’escriptura 
i a qui té per referents? 
Ja des de petita m’agradava molt 
escriure, perquè m’encantava 
llegir. La lectura era una manera 
d’amagar-me perquè a casa no 
m’obliguessin a fer coses que no 
m’agradaven, com ordenar l’ha-
bitació, parar o recollir la taula... 
I suposo que aviat vaig descobrir 
que escriure era una altra ma-
nera d’accedir als mons que es 
descobreixen llegint. Sempre és 
complicat destacar uns referents, 
perquè depèn molt del moment 
en què un es troba, del que es-
pera de la lectura. Crec que a 
mesura que passa el temps can-
via la relació amb els llibres que 
es llegeixen i m’interessen molts 
temes diferents. Aquest estiu he 
llegit les novel·les de Clara Usón i 
de María Gainza, i sento la neces-
sitat de compartir l’entusiasme 
que m’han provocat.

Escriu novel·les i poemaris, 
però també és periodista. 
Com ho compagina 
tot plegat?
Vaig estudiar periodisme perquè 
volia escriure. En una de les pri-

amb la política local i comarcal, 
amb la cultura feta des dels mu-
nicipis... Estic contenta d’haver 
viscut un moment com aquell, 
que recordo brillant, perquè de 
seguida va arribar la famosa crisi 
i tot va esdevenir molt més pre-
cari. I és una llàstima, perquè la 

comunicació pro-
pera és molt ne-
cessària i s’ha de 
fer amb qualitat i 
professionalitat. 
Tot el periodisme 
està en un mo-
ment de transició, 
amb molt de so-
roll, moltes interfe-
rències i molta de-

sorientació; però vull confiar que 
hi haurà professionals capaços 
de salvar alguna cosa després 
d’aquesta tempesta.

Les seves obres han comptat 
amb molt bona crítica, però 
també es consideren denses 
o difícils. L’opinió de la crítica 
segueix sent important per a 
un escriptor o el que importa 
és el lector? L’escriptura per 
a mi és una indagació, una via 

meres classes, un professor que 
era bastant conegut per les se-
ves agressives crítiques teatrals i 
les seves classes molt més agres-
sives ens va dir que si havíem 
escollit periodisme perquè ens 
agradava escriure ens havíem 
equivocat, que el periodisme 
era una altra cosa. 
Crec que no li fal-
tava raó. El perio-
disme és la meva 
professió, i no pas-
sa pel seu millor 
moment. Potser 
els valors que més 
me n’atreien n’es-
tan quedant fora. 
L’escriptura de cre-
ació, la literatura, és per a mi un 
espai molt més íntim, un espai 
d’indagació i d’aprenentatge.

Com veu la situació 
del periodisme local? 
Quan vaig acabar la carrera, vaig 
col·laborar durant uns anys amb 
El 9 Nou de Sabadell, que després 
va passar a ser El 9 Punt. Va ser 
una experiència fascinant i gràci-
es a la qual vaig aprendre molt: 
la relació amb el món associatiu, 

d’aprenentatge, per buscar res-
postes a preguntes que aparei-
xen constantment. Sí que he de 
reconèixer que és una lectura 
reflexiva, i comprenc que no 
tothom té ganes de plante-
jar-se les mateixes coses que 
a mi m’interessen. M’agrada 
llegir per aprendre i per com-
prendre una mica més tot el 
que m’envolta. Quan trobo algú 
que connecta amb aquesta 
voluntat i que ha pensat coses 
semblants o que ha trobat 
alguna resposta en allò que 
jo he escrit, és una sensació 
fantàstica. Escric perquè neces-
sito fer-ho, és la meva manera 
d’explicar-me el món; per tant, 
quan ho faig, no penso gaire 
si interessarà a la crítica o als 
lectors. 

El Masnou està present 
en la seva obra literària.
Sí, en alguns relats de manera 
implícita, hi ha el paisatge. I en la 
poesia hi és més explícitament. 
Ja fa catorze anys que hi visc. És 
cert que és un lloc privilegiat, 
però també que vaig necessi-
tar un període d’adaptació per 

Va publicar el seu primer poemari l’any 2006. Passada més d’una dècada, és una escriptora consolidada amb una 
projecció literària que acumula tres poemaris i cinc obres de narrativa; a més d’altres estudis, com el perfil de Maria 
Canaleta, publicat als Quaderns d’història local del Masnou. 

A més de col·laborar en diverses revistes literàries, des de l’any 1999 escriu al suplement Cultura/s del diari La 
Vanguardia. També es dedica a la investigació literària i forma part del Grupo de Estudios del Exilio Literario Español 
(GEXEL) de la Universitat Autònoma de Barcelona, i va ser fundadora de la revista vinculada a la figura del periodista 
i crític literari Juan Ramón Masoliver, Quaderns de Vallençana. 

Sònia Hernández (Terrassa, 1976) fa catorze anys que viu al Masnou, gairebé els mateixos que fa que treballa a 
l’Ajuntament, en l’àmbit de la comunicació institucional. Actualment en excedència, esbrinarem si aquest impàs li 
ha estat literàriament prolífic.

 “Escric perquè 
necessito fer-ho, 
és la meva manera 
d’explicar-me 
el món”
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viure’l plenament. És tan ric en 
estímuls que pot arribar a enllu-
ernar-te. La meva feina a l’Ajunta-
ment va fer possible un tipus de 
relació molt concreta amb el mu-
nicipi. I en la meva escriptura em 
qüestiono sobre la meva relació 
amb el paisatge que veig diària-
ment, que és preguntar-me com 
llegeixo l’espai i el temps que 
m’han tocat.

També va estudiar una part 
més fosca de la història del 
Masnou a la biografia de la 
mítica mestra Maria Canaleta.
Sí, aquest treball sobre Doña 
María em va acostar als anys 
més durs del franquisme al Mas-
nou, quan va ser represaliada. 
Ella i el seu marit són dos exem-
ples clars de com va actuar tota 
l’administració franquista per 
intentar devastar els valors de 
la República. Però també em va 
mostrar moltes coses magnífi-
ques sobre solidaritat, huma-
nitat, empatia... Aquest treball 
va sorgir de l’admiració cap a 
la seva mare que encomanava 
a tothom l’enyorat Iago Pericot. 
Quina immensa sort vam tenir 
els que el vam conèixer! I com 
trobo a faltar veure’l passejant o 
assegut en alguna terrassa, amb 
el Josep i el Glop... En Iago Peri-
cot és una de les riqueses que 
més m’agraden del Masnou. 
Em feia molta gràcia quan deia 
que el poble era tot pla quan ell 
era petit (amb la infantesa que 
va tenir!) i sempre era capaç de 
sorprendre’t. Era un gran artista 
i una de les persones més gene-
roses que he conegut.    

Últimament també està 
treballant molt sobre el 
món de l’art. Com viu la 
relació entre aquestes dues 
manifestacions artístiques?
Les arts plàstiques tenen la capa-
citat de descobrir llenguatges  
infinits. Sempre t’estan ensenyant 
coses. Darrerament he conegut 
molts artistes i és fascinant po-
der accedir als mons que creen 

com ens relacionem amb els 
altres... Vicente Rojo és un ar-
tista molt conegut i admirat a 
Mèxic. Va néixer a Barcelona i 
es va exiliar als 17 anys. La seva 
trajectòria vital i professional és 
un exemple per molts motius. 
I resulta clau per a la mare i la  
filla que també protagonitzen 
la novel·la. És un llibre que m’ha 
donat moltes alegries. El vam 
presentar a la Feria del Libro del 
Zócalo, amb el veritable Vicente 
Rojo, que va accedir a participar 
també en aquest joc d’identitats.

Quins projectes seran els 
propers a sumar-se a la seva 
trajectòria literària?
Aquest estiu s’ha publicat el 
meu últim llibre de poemes en 
castellà, La quietud de metal, i 
encara estic gaudint-ne. Però, 
a més, i em fa molta il·lusió, 
aviat sortirà el meu primer lli-
bre de poemes en català: Del 
tot inacabat, que per a mi és 
molt especial. Aquí, el Masnou 
hi té una presència destacada. 
I es publica en una editorial, 
Quaderns de la Font del Car-
gol, que té un catàleg molt 
coherent i que respon a la vo-
luntat i la dedicació de perso-
nes que creuen veritablement 
en la importància de la cultu-
ra i la literatura. I treballen de 
valent per tirar-ho endavant. 
L’entusiasme de l’Albert Calls 
i l’Adriana Pujol és admirable 
i sembla no tenir límits. Estic 
molt contenta de poder publi-
car amb ells.  

mitjançant les seves obres. He 
descobert que observar art és una 
altra manera de llegir, d’arribar a 
significats i imatges mitjançant 
diversos símbols i senyals. He 
experimentat la diferència entre 
gaudir d’una obra d’art i viure una 
obra d’art. Sempre tendia a sepa-
rar la meva tasca com a periodista 
i l’escriptura, però l’art ha trencat 
definitivament aquesta divisió.

Precisament un pintor 
i escultor és un dels 
protagonistes de la seva 
darrera novel·la, 
El hombre que se creía  
Vicente Rojo. 
Bé, no sé si ell és un dels prota-
gonistes, però òbviament és la 
clau, des del mateix títol. La 
novel·la és un joc d’identitats, 
on l’art i la pràctica artística 
de Vicente Rojo serveixen per 
articular moltes de les refle-
xions que m’interessen sobre 
allò que fem, per què ho fem, 

“Sempre tendia a 
separar la meva tasca 
com a periodista i 
l’escriptura, però 
l’art ha trencat 
definitivament 
aquesta divisió”

ANNAMÁRIA HEINRICH
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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.

Ricard Plana
Regidor del Grup 
Municipal 
d’ERC-AM-MES

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

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 
Municipal de C’s

Aquest estiu, les obres no han fet vacances
Les vacances s’han aprofitat per fer algunes 
obres molt necessàries, com els nous ves-
tidors per als abonats de la piscina, la col-
locació del parquet a la pista recentment 
inaugurada del poliesportiu, o la construc-
ció de la cuines de les escoles Marinada i 
Ocata.

De l’11-S a l’1-O
Enguany hem celebrat la primera Diada 
amb el govern legítim de Catalunya a la 
presó i a l’exili, i amb els nostres líders socials 
empresonats injustament i sense cap base 
jurídica. Persones que l’únic delicte que han 
comès és ser demòcrates, pacifistes i obeir el 
mandat de les urnes.  
Vivim sota l’amenaça d’un Estat que vulnera 
constantment les llibertats i els drets bàsics 
fonamentals dels seus ciutadans.

A propòsit dels màsters dels polítics
A mi, en això dels màsters, segueix sense 
quadrar-me alguna cosa. A la ministra l’han 
enxampat, això és obvi, i per això se’n va. 
Però per què Pedro Sánchez li segueix mos-
trant el seu suport en públic? No hauria estat 
més convincent haver-la destituït i que ha-
gués comparegut el president per manifes-
tar com de defraudat n’estava d’ella, que el 
seu govern seria implacable amb la corrup-
ció en qualsevol de les seves formes, i que 
hagués demanat perdó als espanyols per la 
seva mala elecció, i alhora anunciar que pren-
dria mesures per aclarir què passa amb els 
estudis dels polítics? Aquesta hauria de ser 
la postura d’un polític que no té res a ama-
gar, però amb el seu suport a una mentidera, 
l’únic que se m’acut, per desgràcia, és que ell 

Igualment, les obres en marxa no s’han atu-
rat. Al carrer del Brasil ja encaren la recta fi-
nal les obres del pas soterrat, on els propers 
dies quedarà restablert el pas al Camí Ral. 
Al carrer de Roger de Flor s’ha acabat la part 
més feixuga, la substitució de les xarxes so-
terrades, i s’ha començat ja la col·locació 
del nou paviment.

Pel que fa al poliesportiu municipal, s’ha tre-
ballat per concloure la nova entrada al Com-
plex i s’han finalitzat els enderrocs necessaris 
per a la construcció de la resta de l’edifici. Se-
gueixen les obres als Masovers i ara s’hi està 
fent el pas elevat que ha de permetre l’accés 
directe al camp. I a la rotonda d’accés al Bell-

resguard s’ha aprofitat l’agost per fer-hi els 
talls de circulació necessaris, trasplantar els 
arbres i desviar les xarxes de serveis.

Però no s’acaben aquí les actuacions, ja 
que entre setembre i octubre comença-
ran diverses obres. A l’Escola Ferrer i Guàr-
dia, les obres de construcció de la cuina i 
menjador. Al carrer de Cuba, les obres que 
enderrocaran el mur i facilitaran l’accessibi-
litat als veïns. Al carrer de Silveri Fàbregas 
començarà la urbanització del primer tram 
del carrer. I també arrancaran les obres per 
convertir en àrea de vianants el carrer de 
Roger de Flor, ara entre els carrers de Sant 
Miquel i Josep Estrada.

Alhora, s’inicien les licitacions per a l’ad-
judicació de noves obres, com les dels 
jardins de Lluís Companys al Masnou Alt 
o les de l’àrea de vianants de l’entorn 
del poliesportiu, de les quals ja tindrem 
temps de parlar.

Una pila d’actuacions, tant per donar res-
posta a demandes de les persones usuàri-
es (és el cas del Complex Esportiu i de les 
escoles) com per garantir espais agradables 
per al gaudi dels vianants. 

Seguim endavant, treballant per tenir el 
Masnou que els nostres veïns i veïnes es 
mereixen.

Durant el darrer any hem viscut de tot: hem 
passat de l’alegria i l’esperança dels prepara-
tius del referèndum de l’1 d’octubre a veure 
com les persones que van exercir, amb de-
terminació i sota la bandera del pacifisme, el 
seu legítim dret a vot eren atonyinades sen-
se pietat pels cossos de seguretat de l’Estat 
espanyol. Un Estat espanyol que només ha 
actuat des de la repressió i la judicialització.
El món ha vist amb horror la violència d’un 
estat envers la seva gent i les urnes, però 
també ha vist un poble exercint el dret legí-
tim d’autodeterminació. Un poble que, unit, 
va defensar les escoles, les urnes i els vots. Els 
vots del sí i els vots del no. I davant del món, 
vam votar SÍ a un estat independent en for-
ma de república.
Partim, doncs, del mandat de l’1 d’octubre, 
de la voluntat del poble de fer i de ser un país 
lliure. No hi renunciem, no hi renunciarem. 

Seguirem avançant per la via pacífica i de-
mocràtica fins a assolir la llibertat del nostre 
país.
Aquesta llibertat la guanyarem malgrat les 
dificultats, si bé serà necessari fer-ho tots ple-
gats, treballant braç a braç des de cada racó 
del país, amb la gent, amb les entitats i amb 
les institucions, amb la  societat civil i amb el 
govern a l’exili, amb els presos i les preses, 
TOTS i TOTES  som necessaris i només junts 
ho aconseguirem.
Està en joc no només la llibertat, sinó també 
la democràcia.
Sempre hem demanat diàleg i avui continu-
em exigint-lo. La repressió i la judicialització 
mai no poden ser la resposta a les demandes 
pacífiques i democràtiques de més de dos 
milions de persones.
Des del partit demòcrata seguirem lluitant 
perquè Catalunya esdevingui un estat inde-

pendent en forma de república. No defalli-
rem fins a fer efectiva la declaració d’inde-
pendència del Parlament de Catalunya del 
27 d’octubre de 2017. Una institució que re-
presenta la voluntat democràtica del poble i 
amb obediència al mandat popular sorgit 
del referèndum del dia 1 d’octubre i de les 
eleccions del 21 de desembre.
Si l’any 2017 vam fer la Diada pel SÍ, la d’en-
guany ha estat la Diada per la Llibertat, la 
llibertat dels nostres presos i exiliats i la lli-
bertat del nostre país. I de nou ha estat una 
Diada participativa, multitudinària i pacífica.
En l’horitzó, un nou 1 d’Octubre i una oportu-
nitat històrica per a commemorar-lo d’ara en 
endavant: anomenant la nova plaça sorgida 
a l’antiga Dogi com a plaça de l’1 d’Octubre. 
Estem segurs que l’alcalde del Masnou i ERC 
no ens defraudaran i sabran estar a l’altura 
de les circumstàncies.

també amaga alguna cosa. Potser la seva tesi 
doctoral que ningú no ha vist (com alguns 
apunten), o potser coneixia les pràctiques 
irregulars d’aquesta universitat, que, segons 
sembla (tres casos ja són massa), oferia títols 
a polítics del PP o del PSOE a canvi dels diners 
de la matrícula. Compte, només són sospites 
meves, potser infundades, però, després, 
Ciutadans presenta una proposta al Congrés 
dels Diputats per a una Llei per a la millora de 
l’autonomia i la rendició de comptes de les 
universitats espanyoles(http://www.congre-
so.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/
BOCG-12-B-274-1.PDF#page=1), amb l’ob-
jectiu de regenerar la universitat, fer públi-
ques les tesis, lluitar contra el plagi i garantir 
la meritocràcia, i endevinin: el PP i el PSOE 
en veten la tramitació. I això que diuen que 
són enemics i rivals polítics, però sembla que 
per defensar les seves coses fan un esforç per 
entendre’s. Del PP m’ho esperava, perquè 
volen enterrar el màster de Casado al més 
aviat possible i no els convé que es parli en 
seu parlamentària d’aquests suposats regals, 
però del PSOE, m’ha sorprès, la veritat. En fi, 

el bipartidisme mai no falla quan es tracta de 
tapar-se les vergonyes!

A propósito de los másteres 
de los políticos
A mí en esto de los másteres sigue sin cua-
drarme algo. A la Ministra la han pillado, eso 
es obvio, y por eso se va. ¿Pero por qué Pe-
dro Sánchez sigue mostrando su apoyo en 
público? ¿No sería más convincente haberla 
cesado, y que hubiera comparecido el Presi-
dente para manifestar lo defraudado que 
estaba con ella, que su gobierno va a ser im-
placable con la corrupción en cualquiera de 
sus formas, y pidiendo perdón a los españo-
les por su mala elección, y a la vez anunciar 
que iba a tomar medidas para aclarar qué 
pasa con los estudios de los políticos? Esta 
debería ser la postura de un político que no 
tiene nada que ocultar, pero con su respaldo 
a una mentirosa, lo único que se me ocurre, 
por desgracia, es que él también esconde 
algo. Puede ser su tesis doctoral que nadie ha 
visto (como algunos apuntan), o puede ser 
que conocía las prácticas irregulares de esa 

universidad, que por lo que parece (3 casos 
ya son demasiados) ofrecía títulos a políticos 
del PP o del PSOE a cambio del dinero de la 
matrícula. Ojo, solo son sospechas mías, qui-
zás infundadas, pero luego C’s presenta una 
propuesta en el Congreso de los Diputados 
para una Ley para la mejora de la autonomía 
y la rendición de cuentas de las universida-
des españolas (http://www.congreso.es/
public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-
12-B-274-1.PDF#page=1), con el objetivo de 
regenerar la universidad, hacer públicas las 
tesis, luchar contra el plagio y garantizar la 
meritocracia, y adivinen, el PP y el PSOE ve-
tan su tramitación. Y eso que dicen que son 
enemigos y rivales políticos, pero parece que 
para defender lo suyo, hacen un esfuerzo 
por entenderse. Del PP me lo esperaba, pues 
quieren enterrar el máster de Casado cuanto 
antes, y no les conviene que se hable en sede 
Parlamentaria de estos supuestos regalos, 
pero del PSOE, me ha sorprendido, la verdad. 
En fin, ¡el bipartidismo nunca falla cuando se 
trata de taparse las vergüenzas!
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Màxim Fàbregas
Portaveu del 
Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E

Ernest Suñé
Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Federico  
de las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

Senyor alcalde, així NO!
Tant al govern com a l'oposició, a ICV-EUiA 
del Masnou sempre hem defensat i hem 
aplicat que cal intentar arribar a acords en 
defensa dels interessos del conjunt de la 
ciutadania.  

Els acords no han de vulnerar els progra-
mes electorals dels partits que els pren-
guin, però sí que poden exigir que, pel 
camí i en la seva negociació, les parts per-
din algunes plomes.

Ara bé: una vegada adoptats, els acords 
són per complir-los i nosaltres sempre ho 
hem fet. 

Desafortunadament, el govern del Mas-
nou no actua de la mateixa manera. Des 
de l'inici del mandat, l'alcalde, Jaume Oli-
veras, està incomplint la major part dels 
acords als quals ha arribat amb el nostre 
Grup Municipal (per mocions aprovades 
pel Ple o per acords per a l'aprovació del 
pressupost municipal).

Entre els acords incomplerts destaquem:

Juliol 2016: Mesures d'assessorament al 
veïnat sobre préstecs hipotecaris (IRPH)  
i posar en marxa la tarifació social (les 
famílies paguen pels serveis municipals 
d’acord amb els seus ingressos).

Desembre2016: Estudi i inventari per a 
la municipalització del subministrament 
d'aigua.

Maig 2017: Mesures per subvencionar la 
instal·lació d'ascensors als edificis d'habi-
tatges.

Juny 2017: Mesures sobre el cobrament 
indegut de plusvàlues i contra l'especula-
ció immobiliària (Roger de Flor, 33).

Gener 2018: Construcció d'habitatge pú-
blic de lloguer al c/ Montevideo, 58 (parc 
Vallmora-poliesportiu) i reclamació a la 
Generalitat  per l'impagament de subven-
cions per a escoles bressol públiques.

Març 2018: Actuacions i redacció d'un 
nou pla d'atenció i prevenció de les dro-
godependències.

Juny 2018: Actuacions per regular els ha-
bitatges d'ús turístic i per uns pressupos-
tos municipals participatius i amb actua-
cions pactades amb els barris l’any 2019. 
Resten també per complir, entre d’altres, 
compromisos públics de l'alcalde amb 
el nostre grup per ampliar en dues aules 
l’escola bressol Sol Solet i per iniciar els 
treballs destinats a construir una nau poli-
valent de la qual, en aquest mateix espai, 
hem parlat en diverses ocasions.
Aquesta relació d'incompliments, que 
és incompleta, ha fet que ICV-EUiA ens 
replantegem la nostra relació amb el go-
vern i que, en conseqüència, condicionem 
qualsevol nou acord amb ell al compli-
ment dels acords ja adoptats.
I això no és una amenaça, tan sols és una 
clara advertència a l'alcalde: senyor alcal-
de, així NO! Si continua els seus incompli-
ments, amb ICV-EUiA no hi compti!     

El 15 de març, el Ple va aprovar per una àmplia 
majoria la moció presentada pel PSC per a la 
creació d’una Comissió d’Investigació sobre 
els Processos Selectius i Contractacions amb 
la voluntat d’allunyar qualsevol ombra de 
dubte sobre la gestió de l’Ajuntament dins 
l’àmbit dels recursos humans i corregir aque-
lles accions que no hagin estat ajustades a les 
normes vigents.

A la Comissió, s’ha posat de manifest la visió 
contraposada entre aquells que són partida-

ris de la lectura més literal del que disposa 
l’EBEP, i que té el suport dels tribunals i el ma-
teix informe de la Secretaria municipal, en el 
sentit que en els processos de funcionaritza-
ció únicament hi haurien hagut de participar 
els treballadors laborals fixos amb anterioritat 
a l’entrada en vigor de l’EBEP (13 de maig de 
2017), i el Govern d’ERC, que manté una visió 
menys restrictiva de la normativa i creu que, 
amb l’entrada en vigor de la LRSAL, l’Ajunta-
ment podia incomplir l’EBEP.

Els socialistes creiem que la visió menys res-
trictiva d’ERC és fruit d’una interpretació 
esbiaixada de la norma que no s’ajusta a la 
legalitat. 

Pel nostre grup, ha quedat evidenciat que els 
processos de funcionarització engegats per 
l’Ajuntament del Masnou han incorregut en 

causes de nul·litat, en no exigir-se cap requisit 
limitador a la concurrència i participació en 
el procés de funcionarització respecte de la 
data d’adquisició de la condició de personal 
laboral fix.

La gravetat dels fets es multiplica davant la 
sospita d’ingerència política en la selecció i 
reclutament de determinades persones, cosa 
que afectaria la imparcialitat en el funciona-
ment de la mateixa Administració i que es po-
dria associar amb pràctiques corruptes.

I és que no pot existir una bona administració 
on el sistema d’ocupació públic sigui deficient 
i sense un personal no només competent i fle-
xible, sinó garant de l’interès públic.

Per aquest motiu, el nostre grup proposa que 
es prenguin dues mesures:

La primera és encarregar una auditoria inde-
pendent sobre els procediments de selecció i 
provisió de llocs de treball de recursos humans, 
els instruments de planificació i ordenació, i el di-
mensionament d’aquest Departament, així com 
les càrregues de treball del personal vinculat.

La segona és sol·licitar una consulta sobre si 
correspon o no encetar la declaració com a 
acte nul de ple dret dels processos de funcio-
narització a la Comissió Jurídica Assessora de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 39.2 del Decret 69/2006, 
d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’or-
ganització i funcionament de la Comissió Ju-
rídica Assessora.

Aquestes seran les mesures que defensarem 
per garantir les bones pràctiques dins l’àm-
bit dels recursos humans a l’Ajuntament del 
Masnou.

Vallmora, no ens descuidem
El magnífic parc de Vallmora necessita 
una petita empenta. De moment, per 
consolidar el que ja està urbanitzat. 
L’experiència d’aquest curt temps des 
de la seva inauguració, encara que po-
sitiva, és insuficient. Assenyalaria, entre 
d’altres, l’insuficient manteniment de 
jardineria, la inexistència de senyals cí-
vics (horaris, usos, animals, recordatoris 

diversos...), la implantació de mesures 
de seguretat (i, per què no, sistemes 
de vídeo) i l’exigència de multar sense 
contemplacions l’incivisme. Els primers 
vandalets ja hi han fet els primers pas-
sos. Que paguin per això. I si són me-
nors, deuen tenir uns pares, oi?

Passos de vianants de colors
Si l’atropellen en un d’aquests passos, sà-
piga que no és un pas de vianants, enca-
ra que ho sembli. Encara que, si això per 
desgràcia succeís —que espero per des-
comptat que no—, sàpiga que podria 
reclamar a l’Ajuntament per prestar a 
confusió sobre una senyalització que és 
universal i que han acolorit al seu capritx.

Això és, efectivament, el resultat de con-
fondre les coses. Si es pretén donar visi-
bilitat al col·lectiu LGTB, perquè així ho 
estima l’Ajuntament, doncs molt bé. Es-
tarem d’acord o no en els mitjans, però el 
que no podem acceptar és que es modi-
fiquin normes perfectament delimitades 
en la nostra legislació viària.

Diada 2018, un any de l’intent de cop 
a l’Estat i als catalans
En la data de redacció d’aquest article 
encara no ha passat la Diada, a la qual 
—per descomptat— no assistirem. Fa 
temps va deixar de ser la festa de tots 
els catalans, que sí que veuríem amb 
afecte per Sant Jordi.

Fa un any de l’intent de cop a l’Estat, 
acarnissat amb més de la meitat dels 
catalans lleials a les nostres lleis. Alguns 
—impúdicament— van apostar per 
saltar-se la nostra Constitució i tren-
car la convivència secular a Catalunya. 
Avui paguen per això, pendents del seu 
compte amb la justícia. Però la tornada 
al constitucionalisme i la llei no vindrà 
pels seus mediocres representants 
d’avui, els que semblen anhelar un se-
gon 155. Així, es fa necessària una nor-
malitat que, si no es produeix, podria 
acabar davant la definitiva intervenció 
de l’Estat, i no per repetir la timidesa de 
l’anterior.    
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

digital L'actualitat del Masnou a www.masnou.cat

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Postal de l’església parroquial de 
Sant Pere del Masnou al comen-
çament del segle XX. A la torre de 
l’esquerra hi havia un rellotge de 
sol, i al centre, a dalt de la rosas-
sa, hi havia un rectangle amb la 
inscripció “Hic est domus Dei et 
porta coeli” (‘Aquí és la casa de 
Déu i la porta del cel’). L’església 
va ser cremada i enderrocada 
en gran part l’estiu de 1936, al 
començament de la Guerra Civil 
espanyola. Va ser reconstruïda 
amb modificacions en acabar 
la guerra, entre 1942 i 1969. El 
campanar actual es va inaugurar 
l’agost de 1969.

Autor: Àngel Toldrà Viazo.
Procedència: Arxiu Municipal del 
Masnou, donació de Jordi Alonso 
van Run, fotografia 14641.

Pregunta freqüent
Aquesta és una de les respostes a les preguntes que amb 
major freqüència l’Ajuntament rep de la ciutadania.
 
Per què han incrementat les males herbes als escocells? 
 
Al Ple del 17 de març de 2016, l’Ajuntament va aprovar 
una moció que declarava el Masnou lliure de Glifosat, el 
principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides que 
s’utilitza generalment per contenir el creixement i desen-
volupament de la vegetació no desitjada i que, segons va 
decretar l’Organització Mundial de la Salut, es tracta d’un 
probable carcinogen. 
 
En aquest sentit, els productes han estat substituïts per 
d’altres més respectuosos amb l’entorn, però que no són 
tan efectius. Per aquest motiu, hi ha més presència  
de males herbes, una tasca de retirada que han de fer 
manualment els operaris de neteja.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 9
Festa del bàsquet amb Ricky Rubio per inaugurar la pista 
de parquet que duu el seu nom. 
Moltes gràcies, @rickyrubio9, per tant! 
#ElMasnou i @masbol1935, ben orgullosos de ser 
casa teva.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 7 
A partir del dissabte 8 de setembre, l’accés a les instal·laci-
ons del Complex Esportiu d’#elMasnou es farà per l’entra-
da habitual del c. de la Ciutat de Sant Sebastià.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 6 
Voleu formar-vos en l’ús del #DEA (#desfibril·lador extern 
automàtic)? El 20/10 podreu fer-ho a #CreuRoja d’#elMas-
nou, #Alella i #Teià. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 5 
Els ajuts municipals a la rehabilitació d’habitatges i edificis 
es poden sol·licitar fins al 31/10.
Novetats: Augment de l’import a concedir a les comunitats 
veïnals, tramitació + fàcil, + obres subvencionables i s’afa-
voreix el lloguer social. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 4 
L’alcalde reprèn el cicle de converses amb la ciutadania 
d’#elMasnou. Us hi apunteu? 
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AGENDA. Del 21 de setembre al 21 d’octubre de 2018

SETEMBRE
Dissabte 22

10 h
Lloc: Els Vienesos 

Taller per a pares, mares i 
docents: “Violència, bullying i 
sexualitat”

Impartit per Xavier 
Caparrós. Es treballaran els 
temes següents: violència, 
assetjament escolar (bullying) 
i sexualitat; confiança i 
vulnerabilitat; educar en la 
igualtat de gènere. Consulteu 
el preu d’aquesta activitat. 
Més informació de l’autor a: 
www.xaviercaparros.com.
Ho organitza: Col·lectiu Escola 
de Vida del Masnou

11 h
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines (sala infantil)

L’Hora del Conte:  
“De quin planeta ets,  
Anna Tarambana?”

A càrrec de Mon Mas, 
emmarcada en el programa 
“Parcs i biblioteques, 
naturalment!”. Per a famílies 
amb infants a partir de 4 anys. 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

De 17 a 20 h
Lloc: Pl. de l’Església

Dia sense cotxes

Celebració amb xocolatada 
i jocs de carrer. Activitat 
emmarcada dins la Setmana 
Europea de la Mobilitat. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

21 h
Lloc: Casino del Masnou

En Clau de Cultura presenta 
Quatre Gags

Els joves d’Òmnium del 
Masnou oferiran una nit de 
monòlegs i gags al voltant 
de la repressió. Serà un 
espectacle molt actual i 
dinàmic. 
Ho organitza: Òmnium 
Cultural 

21 h 
Lloc: Plaça d’Ocata

Nit d’Havaneres i Rom

Ho organitza: Associació 
Cultural Sons

Diumenge 23

De 10 a 15 h
Lloc: Espai familiar Pau Casals

Festa americana:  
Tribut Ruta 66

Concerts de rock, paradetes, 
esmorzar solidari, festival de 
dansa country i molt més!
Ho organitza: Centre Cultural 
i de Lleure Luz del Alba i 
Associació de Veïns i Veïnes 
del Masnou Alt

10 h
Lloc: Plaça de l’Església, s/n

Itinerari “El Masnou,  
terra de mar”

Cal inscripció prèvia: Oficina 
de Turisme - Casa de Cultura 
(93 557 18 34, 
turisme@elmasnou.cat) 
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

De 12.45 a 14 h

Tasta el Masnou

Lloc: Centre d’Empreses Casa 
del Marquès 
Degustació d’un producte de 
la gastronomia local marinat 
amb vi de la DO Alella i 
vermut CISA. Un sommelier 
conduirà tota l’activitat 
perquè pugueu gaudir 
d’aquesta experiència.
Cal inscripció prèvia: 
Oficina de Turisme 
Casa de Cultura (93 557 18 34, 
turisme@elmasnou.cat) 
o www.elmasnou.cat.
Preu: 7 €

Dimecres 25

20 h
Lloc: Espai d’Entitats del 
Casinet 

Segona reunió preparatòria 
de la VI Jornada d’Entitats

L’ordre del dia serà el següent:
a)  Proposta de temporització 

d’activitats.
b)  Recompte final  

de persones al dinar.
c)  Altres, preguntes  

i suggeriments.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dijous 27

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Biblio Lab: Bee-Bot

El Bee-Bot és un robot en 
forma d’abella que ajuda 
a ensenyar el control, el 
llenguatge direccional i 
iniciar-se en la programació. 
Però tot això es fa a partir 
de contes, treballant les 
emocions i les matemàtiques. 

Per a infants de 5 a 7 anys. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Divendres 28 

20 h
Lloc: Espai Casinet

“Lluís Ribas: 40 anys 
d’exposició en exposició”

Inauguració a l’Espai Casinet. 
Es podrà visitar fins al 21 
d’octubre a l’Espai Casinet i a 
la Casa de Cultura. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dissabte 29 

De 10 a 13 h 
Lloc: Carrer de Sant Rafael

Festa Pro-DISMA

Una festa amb degustació de 
montaditos en benefici de 
l’Associació DISMA.
Ho organitza: Associació de 
Veïns del Carrer de Sant Rafael 
i comerços del Masnou

18 h
Lloc: Plaça de l’Església, s/n

El gran joc de pistes  
“El Masnou, terra de mar”

Un repte amb pistes 
escampades per tota la 
població, enigmes i proves 
esbojarrades que haureu 
de fer amb un telèfon i un 
compte d’Instagram.
Cal inscripció prèvia: 
Oficina de Turisme - Casa de 
Cultura (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat) 
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

De 18 a 20.30 h
Lloc: sortida des de la pl. 
d’Ocata

Ple de Rauxa  
(quarta edició)

Cercavila des de la pl. d’Ocata 
fins a la pl. dels Països 
Catalans. Mostra de balls 
tradicionals i cultura popular.
Ho organitza: Colla Bastonera 
del Masnou Ple de Cops

18.30 h
Lloc: Els Vienesos

Conferència: “L’art d’educar 
amb amor”

A càrrec de l’autor, escriptor i 
cooperant Xavier Caparrós. Al 
final de la xerrada s’explicarà 
l’Escola de Pares i Mares, que 
s’iniciarà el dissabte 20 d’octubre 
i que tindrà lloc un cop al mes. 

Més informació a 
www.xaviercaparros.com.
Ho organitza: Col·lectiu Escola 
de Vida del Masnou

21.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: L’inspector, del GAT

Comèdia satírica. 
La visita d’un inspector 
general a un poble de 
províncies provoca un 
rebombori general.
Preu: 8 €
Ho organitza: GAT el Masnou

Diumenge 30

D’11 a 13 h
Lloc: Casa de Cultura

Itinerari: “El Masnou sota les 
bombes”

Activitat en record dels 
bombardejos que es van 
produir al Masnou durant la 
Guerra Civil. 
Cal inscripció prèvia: 
Oficina de Turisme 
Casa de Cultura (93 557 18 34, 
turisme@elmasnou.cat) 
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: L’inspector, del GAT

Preu: 8 €
Ho organitza: GAT el Masnou

OCTUBRE
Dilluns 1
19.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Inauguració de l’exposició 
“01-10-17”

Commemoració dels fets de 
l’1 i el 3 d’octubre del 2017 al 
Masnou.
La mostra es podrà veure fins 
al 21 d’octubre.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimecres 3
6.30 h
Lloc: França

Sortida a Provença i al parc 
natural de la Camarga.

Informació i reserves: Casal de 
Gent Gran Can Malet (ptge. de 
Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent 
Gran Can Malet

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines

Tertúlia literària

Tast de cerveses alemanyes 
a càrrec d’Arnau Marco, 
sommelier. Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca. Activitat 
inclosa en el projecte 
“Descobrim Alemanya”.
Ho organitza: Biblioteca 
Joan Coromines i Associació 
UNESCO El Masnou

Divendres 5

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada audició: Johann 
Sebastian Bach, a càrrec 
de Joan Vives, divulgador 
musical.

Acte dintre del projecte 
“Descobrim Alemanya”.
Ho organitza: Biblioteca 
Joan Coromines i Associació 
UNESCO El Masnou

Dissabte 6

11 i 12 h
Lloc: Església de Sant Pere 

Visita guiada a l’església de 
Sant Pere del Masnou

Amb motiu de la celebració 
dels 200 anys de la parròquia 
de Sant Pere del Masnou, 
s’hi faran visites guiades 
que permetran conèixer 
la història d’aquest edifici 
tan emblemàtic i pujar al 
campanar. 
Cal inscripció prèvia: Oficina 
de Turisme - Casa de Cultura 
(93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou - Comunitat 
Parroquial de Sant Pere

11 h
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines

L’Hora del Conte: Mestre 
Fabra, caçador de paraules

Hora del conte especial Any 
Fabra, a càrrec de Clara Soler.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Concert de Joan Colomo  
i El Loco Tidiano

Preu: 5 €. Entrada anticipada 
a www.quedat.cat i a 
taquilla una hora abans de 
l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou 
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AGENDA. Del 21 de setembre al 21 d’octubre de 2018

Diumenge 7

De 10 a 14.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n'Humet

Veus sobre l’1-O: un any 
després

Programa: Presentació amb 
Daniel Albalate (Òmnium 
Masnou). A les 10.30 h El paper 
dels mitjans amb Albert Sáez 
(periodista i escriptor), David 
Miró (periodista i escriptor) i 
Mireia Llonch (moderadora). A 
les 11.45 Refrigeri. A les 12.15 
L'estat de dret després de l'1-O 
amb Jaume Alonso-Cuevillas 
(catedràtic de dret processal), 
Joan Queralt (catedràtic de dret 
penal), Bea Talegón (llicenciada 
en dret i comentarista política) 
i Marina Gallés (moderadora). 
A les 13.45 Comiat amb Carles 
Estapé (president d'Òmnium 
Maresme) i Jaume Oliveras 
(Alcalde del Masnou).
Ho organitza : Òmnium 
Cultural i Ajuntament del 
Masnou

Dimarts 9
18.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Conferència: “Neurofisiologia 
sensorial”

Conferència a càrrec de 
Paco Muñoz López, seguida 
d’un col·loqui obert a la 
participació del públic 
assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 10
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines

Tatanet!, sessió per  
a nadons

L’hora menuda, a càrrec de 
Gisela Llimona. Cal inscripció 
prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dijous 11
20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinefòrum: Down n’hi do. La 
càmera ballarina

Direcció i guió: Mireia Ros. 
Música: Johnny Tarradellas.
Activitat emmarcada dintre 
de la 6a edició del programa 
Conegudes (també) a Casa.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dissabte 13
D’11 a 13 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Itinerari: “El modernista 
desconegut: l’arquitecte 
Bonaventura Bassegoda i 
Amigó”

Jornades Europees de 
Patrimoni. Cal inscripció 
prèvia: Oficina de Turisme - 
Casa de Cultura (93 557 18 34, 
turisme@elmasnou.cat) o www.
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 14
11 i 12 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua  
del Masnou

Jornades Europees de 
Patrimoni. Cal inscripció 
prèvia: Oficina de Turisme - 
Casa de Cultura (93 557 18 34, 
turisme@elmasnou.cat) o www.
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

19 h
Lloc: Espai Escènic  
Ca n’Humet

Concert Brazil, de Josep 
Traver i Jaume Maristany

Josep Traver (guitarra) i 
Jaume Maristany (saxo/

flauta). Tots dos músics del 
Masnou presentaran un 
concert de música brasilera, 
un recorregut pels diferents 
estils, compositors i cantants 
d’aquest gènere. Gemma 
Abrié (veu) serà l’artista 
convidada i Esteve Pi (bateria) 
i Pere Loewe (contrabaix), 
músics habituals en aquests 
concerts de Ca n’Humet, 
completaran el quintet.
Preu: 10 €. Entrada anticipada 
a www.quedat.cat i a 
taquilla una hora abans de 
l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou 

Dimarts 16
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines

Xerrada: “Cosmètica fresca”

A càrrec de Josefina Carulla, 
naturòpata especialitzada 
en teràpies i cosmètica 
ecològica. En acabar, s’oferirà 
als assistents una degustació 
de te matxa.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

18.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Conferència: “En el 80è 
aniversari del comiat de les 
Brigades Internacionals”

A càrrec d’Enric Cama 
Colomés, seguida d’un 
col·loqui obert a la 
participació del públic 
assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 17
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines

Llegir a un amic de quatre 
potes.

Lectura assistida amb gos. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines (sala polivalent) 

Presentació del llibre Madre 
e hija.  
De Casablanca a Vigo,  
de Lola Andrade.

Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Divendres 19
17 h
Lloc: Escolàpies El Masnou 
(edifici d’infantil)

Divendres de ciència

Activitat familiar adreçada a 
infants d’1 a 6 anys. 
Reserveu plaça a 
divendresdeciencia@
escolapieselmasnou.org.
Ho organitza: Escolàpies el 
Masnou

De 17.30 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines

BiblioLAB: Animació

Laboratori d’scratch per a 
infants a partir de 6 anys. 
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Biblioteca Joan 
Coromines

Dissabte 20
A partir de les 10 h
Lloc: Alcon Cusí, SA 

Visita al Museu Cusí de 
Farmàcia

Jornada de portes obertes. 
Les places són limitades i cal 
fer reserva prèvia enviant 
un correu electrònic a: 
museucusi@rafc.cat

Ho organitza: Museu Cusí 
de Farmàcia

10 h
Lloc: s’especificarà 
a la inscripció

Fotopaisatge

Formació inclosa dins la 
temporada estable d’arts 
visuals 2018. Places limitades. 
Inscripció prèvia: cultura@
elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració 
de Blancdeguix

De 19 a 2 h
Lloc: pistes esportives de Pau 
Casals

Rocktober Fest Masnou

Cinc grups de rock en concert. 
Paradetes, servei d’entrepans 
i begudes.
Ho organitza: Centre Cultural 
i de Lleure Luz del Alba i 
Associació de Veïns i Veïnes 
del Masnou Alt 

Diumenge 21
D’11 a 14.30 h
Lloc: Casino del Masnou

22a Jornada de Salut Mental 
ESQUIMA

Diada lúdica participativa 
en què participen: la Colla 
de Diables i Timbalers del 
Masnou, Ple de Cops, Isabel 
Cusó amb una sessió de 
txikung oberta a la comunitat, 
parades de gent que viu al 
Masnou i rodalia, vermut 
solidari amenitzat pel grup 
Combo Jazz, que dirigeix 
Òscar Neira, i alguns membres 
de l’entitat Fem Fira. L’acte 
final serà la tradicional 
enlairada de globus amb els 
desitjos penjant.
Ho organitza: ESQUIMA

EL MASNOU VIU    SETEMBRE 201830



AGENDA. Del 21 de setembre al 21 d’octubre de 2018

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

1  BALLS EN LÍNIA  
I BALLS POPULARS 
DE FESTA  
Tres cursos setmanals:  
Dilluns, de 19 a 20 h 
Dijous, de 19 a 20 h 
Divendres, de 18 a 19 h

2  COUNTRY  
Tres cursos setmanals:  
Dimarts, de 18 a 19 h  
(nivell mitjà) 
Dimarts, de 19 a 20 h  
(nivell avançat) 
Dijous, de 18 a 19 h  
(nivell inicial)

3  SEVILLANES  
Dos cursos setmanals:  
Dimarts, de 19 a 20 h (iniciació) 
Dimecres, de 19 a 20 h (avançat)

4  SARDANES  
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h. 

5  TAITXÍ I TXIKUNG. MEDITACIÓ, 
TERÀPIES ALTERNATIVES, 
SANACIÓ I SALUT.  
Tres cursos setmanals:  
Dilluns, de 18 a 19 h 
Dimecres, de 18 a 19 h 
Dijous, de 10.30 a 12 h 

6  GUITARRA  
Dijous, de 17 a 18 h (infantil) 
Dijous, de 18 a 19 h (adults)

CAMPANYES EN 
MARXA A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ 
CIUTADANA

Ajuts d’escolarització i menjador 
d’Escoles Bressol Municipals 
(EBM), del 22 d’octubre i el 2  
de novembre.

Altres informacions
MATRÍCULA VIVA ALS CURSOS DEL CFPAM 
Si esteu interessats a matricular-vos als cursos del Centre de Formació de 
Persones Adultes del Masnou (CFPAM), podreu fer-ho en el període de 
matrícula viva, fins al 31 de maig. 
Per a més informació, podeu trucar per telèfon al 93 557 18 82 de 15 a 21 h, 
o bé enviar un correu a cfam@elmasnou.cat. 

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL 
Setembre
Del 25 al 30: Torrent Can Gaio
Octubre
Del 9 al 14 (dia 12 d’octubre, festiu): Pau Casals
Del 23 al 28: 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 LES ENTITATS A4QUARTS I BANC 
DE TEMPS EL MASNOU 
Organitzen diferents sessions d’escriptura creativa, estiraments, reeducació 
postural, country i sevillanes.  Per a més informació, contacteu amb les 
entitats (a4quarts@gmail.com).

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS CENTRE CULTURAL 
I DE LLEURE LUZ DEL ALBA I ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL 
MASNOU ALT

7  PATCHWORK I COSTURA.  
TALLERS DE MANUALITATS 
AMB FIL, PUNT, PUNT DE 
CREU, COSTURA EN GENERAL, 
PATRONS, MÀQUINA DE 
COSIR... Dilluns, de 17 a 19 h. 

8  BALLS MODERNS INFANTILS  
I JUVENILS  
Dijous, de 17 a 18 h.

9  TEATRE MUSICAL  
INFANTIL DISNEY  
Divendres, de 17 a 18 h.

10  TEATRE MUSICAL  
INFANTIL/JUVENIL  
Dimarts, de 17 a18 h.

11  FLAMENC  
Dilluns i dijous, de 20 a 21 h  
i de 21 a 22 h. 

12  FLAMENC PER A INFANTS  
Dilluns, de 17 a 18 h. 

13  CRIANÇA JUNTS.  
ESPAI FAMILIAR DE CRIANÇA  
per a nadons de 0-3 anys 
i embarassades. Dimarts i 
divendres, de 10.30 a 12.30 h. 

Més informació a l’Espai Social i 
Veïnal del Masnou Alt, a les pistes 
esportives de Pau Casals, de dilluns 
a divendres de 16.30 a 22 h, o bé 
trucant al telèfon 600 800 148. 

SETEMBRE

OCTUBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1

DOMÍNGUEZ

2

DOMÍNGUEZ
3

OCATA

4

RIERA

5

FÀBREGAS

6

VIAMAR

7

DOMÍNGUEZ

8

AYMAR

9

AYMAR
10

OCATA

11

OCATA

12

VIAMAR

13

AYMAR

14

FÀBREGAS

15

RIERA

16

RIERA
17

AYMAR

18

FÀBREGAS

19

VIAMAR

20

DOMÍNGUEZ

21

FÀBREGAS

22

OCATA

23

OCATA
24

VIAMAR

25

DOMÍNGUEZ

26

AYMAR

27

OCATA

28

RIERA

29

FÀBREGAS

30

FÀBREGAS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1

DOMÍNGUEZ

2

AYMAR

3

OCATA

4

RIERA

5

FÀBREGAS

6

VIAMAR

7

VIAMAR
8

AYMAR

9

OCATA

10

RIERA

11

FÀBREGAS

12

FÀBREGAS

13

DOMÍNGUEZ

14

DOMÍNGUEZ
15

OCATA

16

RIERA

17

FÀBREGAS

18

VIAMAR

19

DOMÍNGUEZ

20

AYMAR

21

AYMAR
22

RIERA

23

FÀBREGAS

24

VIAMAR

25

DOMÍNGUEZ

26

AYMAR

27

OCATA

28

OCATA
29

FÀBREGAS

30

VIAMAR

31

DOMÍNGUEZ
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