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CARTA DE
L’ALCALDE

Voldria destacar dos acords importants durant aquest mes d’octubre. El primer, sens dubte, 
és l’aprovació del pressupost per a l’any 2017. Un pressupost que es marca com a objectius 
la cohesió social, la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i la millora de l’espai públic. I 
una inversió important que permetrà anar millorant el nostre poble. També ha comportat la 
reducció de dues ordenances fiscals: la taxa d’escombraries domèstica i la de clavegueram.
L’altra qüestió important és l’aprovació del Programa de Participació Ciutadana i l’avanç 
de modificació puntual del Pla General en l’àmbit del Casino. Hem fet un primer pas: un 
programa de participació per debatre a partir d’una primera proposta feta pel Govern. 
L’objectiu és que l’actual pati del Casino esdevingui un gran espai públic i també el teatre 
passi a mans públiques per poder iniciar-ne la rehabilitació. És un tema cabdal per al nostre 
municipi. Ens cal rehabilitar el teatre del Casino per un triple motiu: necessitem un equipa-
ment cultural de primer ordre, cal que cuidem i rehabilitem un patrimoni arquitectònic tan 
valuós com aquest i que tot plegat ajudi a definir una centralitat urbana tan necessària per 
al nostre municipi. Això només es pot fer passant el teatre a propietat pública, per tal de 
poder accedir als ajuts necessaris en matèria de rehabilitació del nostre patrimoni cultural. 
Tot això junt amb la necessitat d’esponjar i millorar el nostre centre històric amb una plaça 
al voltant de l’edifici de l’Ajuntament que vertebri millor el nostre municipi i el connecti 
millor amb altres zones, prioritzant l’espai per als vianants. 

Ens caldrà obrir aquest debat que ens permeti avançar cap aquest objectiu, tenint en 
compte que l’entitat del Casino ha de jugar un paper fonamental en la vertebració d’aquest 
nou espai.
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Jordi Matas, ha respost a la voluntat 
“de fer modificacions beneficioses 
per als contribuents i d’assegurar la 
continuïtat en el funcionament dels 
serveis que l’Ajuntament presta als 
veïns i veïnes del vila”. També, segons 
l’Equip de Govern, els comptes s’han 
fet amb un criteri “de raonabilitat i 
prudència i amb la voluntat política 
de no incrementar els tipus imposi-
tius per als diferents tributs”. Per tant, 
s’han establert com a criteris fona-
mentals de l’elaboració la contenció 
dels ingressos tributaris, la contenció 
de la despesa, la garantia dels serveis 
bàsics per al benestar social i comu-
nitari, el manteniment de la capacitat 

inversora i la gestió dels recursos 
amb solvència, rigor i estabilitat. 

Pel que fa a la modificació de les 
ordenances i tributs, el més desta-
cable és que les taxes pel servei de 
recollida d’escombraries (domèsti-
ques) i de clavegueram han experi-
mentat una reducció. En el cas de les 
escombraries, la rebaixa ha estat del 
14,1 % (de 134,20 a 115,28 euros); 
mentre que a la del clavegueram 
la quota fixa es redueix un 33 % i la 
variable, un 46,6 % a cada tram de 
consum. Aquests dos serveis havien 
centrat les protestes de l’oposició en 
els exercicis anteriors. I van tornar a 
centrar bona part del debat, ja que 

  DEBAT CONJUNT   

Per segon any 
consecutiu, a 
una mateixa 
sessió del Ple 
es van aprovar 
les ordenan-
ces fiscals i el 
pressupost

INSTITUCIONAL
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A la sessió extraordinària del Ple del 27 d’octubre van faltar dos regidors de l’oposició. 

l Ple de l’Ajuntament, reunit 
en la sessió extraordinària 
del 27 d’octubre, va apro-
var, amb els vots a favor de 

l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 
11 regidors), el pressupost municipal 
per a l’any 2017. Per segon any conse-
cutiu, a la mateixa sessió es va apro-
var també la modificació de les orde-
nances fiscals referents als impostos 
i taxes i ordenances no fiscals, que va 
comptar amb l’abstenció del PSC. 

El total del pressupost arriba als 
24.194.551 euros, fet que suposa un 
augment del 4,33 % respecte a l’any 
anterior. La seva elaboració, segons 
va explicar el regidor d’Hisenda, 

E

El Ple de l’Ajuntament aprova 
el pressupost per al 2017, 
de gairebé 24,2 milions d’euros
En les ordenances fiscals destaca la reducció de la taxa d’escombraries i la de clavegueram
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alguns grups van demanar la supres-
sió de la taxa de clavegueram. Tam-
bé hi va ser molt present al debat 
l’IBI (l’Impost de Béns Immobles), so-
bre el qual el grup municipal del PSC 
–representat per la regidora Mònica 
González– va demanar un augment 
del gravamen per compensar l’incre-
ment de despesa proposada, mentre 
que altres van denunciar la pressió 
que ja s’ha fet sobre la població amb 
aquest impost com a conseqüència 
de la revisió cadastral que s’ha dut 
a terme, com van exposar els porta-
veus d’ICV-EUiA, Màxim Fàbregas, 
i de Ciutadans, Frans Avilés. Tant 
l’alcalde com el regidor d’Hisenda 
van matisar que aquesta revisió no 
ha estat responsabilitat de l’Ajunta-
ment, sinó que va ser una mesura 
estatal del Cadastre.

Una altra queixa recorrent en-
tre els grups de l’oposició va ser la 
manca de temps per poder analitzar 
la proposta del Govern i per poder 
fer aportacions alternatives. Segons 
Màxim Fàbregas, fer un Ple extra-
ordinari per aprovar ordenances 
fiscals i pressupost alhora és una 
“estratègia per posar pals a les rodes 
a la tasca de l’oposició”. Després 
de discutir les diferents esmenes 
presentades per tots els grups mu-
nicipals, es va fer la votació de la 
modificació de les ordenances, que 
es va aprovar amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i CiU, 11 vots) i l’abstenció del PSC 
(1 regidora, ja que el regidor del PSC 

es va absentar), mentre que la resta 
de grups municipals va votar-hi en 
contra. El regidor del PP també va 
excusar la seva absència a la sessió.

En el seu conjunt, els ingressos 
es mantenen en una línia similar a 
l’any anterior, si bé hi ha un incre-
ment de 650.000 euros, correspo-
nents a una subvenció rebuda de 
la Diputació de Barcelona per a la 
realització de diverses inversions. 
Prop del 65 % dels ingressos corres-
ponen a recursos propis (impostos, 
taxes i ingressos patrimonials princi-
palment); mentre que una mica més 
del 27 % correspon a aportacions 
d’altres administracions i el 8 %, a 
préstecs, sense variació respecte del 
pressupost anterior.

Despeses marcades pel benestar 
comunitari
Si el criteri principal que ha marcat 
el disseny de les despeses ha estat la 
contenció, a grans trets, les despeses 
de personal (50,68 % del total), l’ad-
quisició de béns i serveis i les trans-
ferències a altres administracions, 
entitats i famílies (per exemple, les 
subvencions), suposen un 77,79 % 
de la despesa. Amb més detall, 
l’Equip de Govern ha assenyalat 
que s’atenen de manera prioritària 
els programes de benestar social i 
familia, en concret l’atenció a les per-
sones en situació de vulnerabilitat i 
de dependència, i el suport i els ajuts 
a la família. Es produeix un augment 
del 12,28 % en els recursos destinats 
a benestar social; els serveis de tele-
assistència i atenció domiciliària re-
bran un 50 % més de pressupost que 
en l’edició anterior i també es desti-
naran esforços i recursos a la creació 
del punt solidari de distribució d’ali-
ments. Segons els càlculs presentats 
per l’Ajuntament, la despesa social 
per habitant passa de 71,84 euros al 
2016 a 79,13 euros per al 2017.

Altres partides que augmenten 
són les destinades a Ensenyament 
(un 2,56 % més), com l’EMUMM o les 
escoles bressol; a Cultura (un 9,74 % 
més) i, especialment, la celebra-
ció de l’Any Millet; o a Igualtat (un 
31,12 % més), que finalitzarà la seva 
externalització per tal d’optimitzar 
els serveis i oferir un millor servei al 
Centre d’Informació i Recursos per a 
la Dona (CIRD).

Però la proposta tampoc no va 
comptar amb el suport de l’opo-
sició i els grups municipals que la 

  INVERSIONS   

Les inversions 
continuen 
fent incidència 
en el Pla de 
xoc de voreres 
i calçades, 
la zona de 
jocs del Parc 
Vallmora, el 
pas soterrat 
del carrer 
de Brasil i el 
nou pavelló 
esportiu

  DESPESES   

S’atenen 
de manera 
prioritària els 
programes 
de benestar 
social

  Principals inversions

 

Pla de xoc de voreres i calçades 500.000,00 €

Parc Vallmora. Zona de jocs infantils 500.000,00 €

Pas soterrat del carrer Brasil. Fases 2, 3 i 4. 381.000,00 €

Nou pavelló esportiu 222.000,00 €

Actuacions a l’entorn del nou pavelló esportiu 150.000,00 €

Millora de diverses zones jocs infantil 125.000,00 €

Accessos i entorn camp de futbol Deportiu Masnou 
i casa dels Masovers 90.000,00 €

Altres 288.900,00 €

Evolució del pressupost inicial 
per polítiques de despesa

Pressupost d’ingressos 
per capítols
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16,36 %
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Transport 
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Transferències 

corrents

2 %
Ingressos 

patrimonials
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Alienació 

d'inversions reals

3 %
Transferències 

de capital
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Actius 
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INSTITUCIONAL

conformen van presentar un bon 
nombre d’esmenes que van provo-
car diverses votacions. Entre d’altres, 
el PSC demanava més aportació 
econòmica per a les escoles bressol, 
per a l’EMUMM, per a les beques 
d’esports o per al transport urbà 
municipal. En alguns aspectes, la 
proposta socialista coincidia amb la 
d’ICV-EUiA, que també va sol·licitar 
més diners per a Ensenyament, tot i 
que la seva principal esmena s’adre-
çava a la despesa social, reclamant 
mesures com la construcció de 

rampes i ascensors a edificis pluri-
familiars o pagar l’IBI a les persones 
amb dificultats econòmiques. Per la 
seva banda, Ciutadans va presentar 
una esmena a la totalitat i altres 
esmenes concretes, que tampoc 
no van prosperar. Les propostes 
presentades per Frans Avilés feien 
incidència a reforçar la promoció 
econòmica per donar suport a l’em-
prenedoria i l’activitat empresarial. 
Com va passar amb les ordenances 
fiscals, cap de les esmenes votades 
no va prosperar, la qual cosa va ser 

valorada per la majoria dels grups 
de l’oposició com a manca de vo-
luntat de negociació i de debatre. 
Màxim Fàbregas i Frans Avilés van 
denunciar l’excessiva despesa en 
“política d’aparador”, segons Avilés, i 
en propaganda política; mentre que 
Sandra Miras, portaveu de la CUP, va 
tornar a reclamar, com ja ho va fer 
en la sessió en què es van aprovar 
els pressupostos per al 2016, uns 
pressupostos fets amb “participació 
democràtica i radical”, on les per-
sones afectades puguin opinar. En 

Quins són els principals canvis en les ordenances per al 2017?
Són dues baixades de taxes que afecten directament tots els contribuents. Per una banda, 
una rebaixa de les escombraries domèstiques del 14,1 %, de 134,20 € passarem a pagar 
115,28 €. I, per altra banda, la taxa del clavegueram que paguem dins de la factura de 
l’aigua, on la quota fixa baixa de 12 € a 8 € (un 33 % menys) i a la part variable del consum, 
cada tram té un descens del 42,6 % (el primer tram de 0 a 72 m3 passa de 3,85 € a 2,21 €). 

Quines característiques principals defineixen el pressupost municipal?
És un pressupost, en línies generals, continuista respecte als anteriors, on destaca el man-
teniment de les polítiques socials i de família. La despesa social per habitant és de 79,13 €, 
quan aquest 2016 és de 71,84 €. Destaquem l’increment de la partida a teleassistència 
domiciliària (TAD) i el servei d’atenció domiciliària (SAD), amb increments del 50 %, per 
donar cobertura a la màxima població que ho requereixi i en el menor temps possible.
El pressupost és de 24,19 milions d’euros, un increment del 4,33 % respecte al 2016. Es 
manté la despesa de personal. La corresponent a despesa en béns i serveis i la dels con-
tractes i serveis municipals en general augmenten en un 3,44 %. La situació del preu del 
diner permet tenir menys costos financers pels préstecs que tenim i, per tant, mantenir 
l’endeutament de l’Ajuntament a l’entorn del 42 %.

Com s’han plantejat les inversions per al proper exercici?
Plantegem que l’import dels préstecs que vencen, el tornem a invertir. És a dir, si amortit-
zem 2 milions d’euros, fem noves inversions pel mateix import. Això novament ho hem 
fet aquest any, a més d’afegir 650.000 € de la Mesa de Concertació de la Diputació de 
Barcelona, que ja tenim concedit, i 90.000 € per contribucions especials per a l’asfaltat d’un 
carrer. Les inversions estan basades en el compliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2015-2019 i on destaquen els 500.000 euros per al Pla de xoc de voreres i calçades, 500.000 
euros per construir una zona de jocs infantils al Parc Vallmora i 125.000 euros per continuar 
renovant els jocs infantils de la nostra vila. També apostem per la mobilitat, construint un 
pas soterrat al carrer de Brasil amb el passeig Marítim, a més de dotar el poliesportiu i el seu 
entorn així com el Parc Vallmora. Aquests són, a grans trets, els aspectes més significatius, 
sense oblidar-nos de dotacions per als espais d’ensenyament, cultura i estalvi energètic.

Entrevista 
a Jordi Matas, 
regidor 
d’Hisenda

 ESMENES   

Les esmenes 
presentades 
per l’oposició 
no van pros-
perar

El pas soterrat del carrer de Brasil, les noves zones de jocs infantils i el darrer tram del torrent Vallmora, entre les inversions més destacades.  FOTOS: RAÜL ANDREU
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aquest sentit, va criticar el procés 
participatiu obert pel Govern muni-
cipal a l’estiu per establir les priori-
tats en les inversions. Finalment, el 
pressupost presentat per l’Equip de 
Govern va comptar amb els vots en 
contra de tots els grups municipals 
de l’oposició. El regidor d’Hisenda 
va tornar a justificar els eixos que 
havien marcat la configuració de la 
proposta i la seva adequació al Pla 
d’Actuació Municipal. 

Les inversions aprovades
L’aspecte més destacat pel Govern 
municipal pel que fa a les inversions 
és el manteniment de la capacitat in-
versora, que ve donada per un grau 
d’endeutament assumible i per una 
perspectiva de sostenibilitat finan-
cera. Les inversions que es proposen 
responen als compromisos adquirits 
al Pla d’Actuació Municipal (PAM), i 
s’hi destinaran 2,74 milions d’euros, 
la qual cosa significa un augment del 
37 %. Un augment que és possible 
gràcies a un endeutament equilibrat 
(2 milions), la subvenció de la Dipu-
tació de 650.000 euros i contribuci-
ons especials de 90.000 euros. 

A partir d’aquests càlculs, s’han 
previst una sèrie d’inversions en 
què destaca el Pla de xoc de vore-
res i calçades, al qual es destinaran 
500.000 euros cada any del mandat 
2015-2019. Amb una mateixa apor-
tació, de 500.000 euros, es troba la 
inversió a la zona de jocs infantils del 
Parc Vallmora, amb la intenció que 
aquest espai verd de la vila comenci 
a ser gaudit. Un altre compromís 
del Govern municipal i que ha estat 
reclamat per part de la ciutadania en 
diverses ocasions, el pas soterrat del 
carrer de Brasil, rebrà 381.000 euros. 

També hi són incloses altres 
inversions, com ara la finalització 
del nou pavelló esportiu (220.000 
euros), la millora de zones de jocs 
infantils (125.000 euros) o la millora i 
conservació d’edificis i equipaments 
municipals. 

Frans Avilés
Portaveu Ciutadans

Ordenances i pressupostos continuistes. Tot i els intents per rebaixar la pressió fiscal a tots 
els ciutadans, el cert és que el Govern no ha acceptat cap de les nostres propostes. Com és 
sabut, C’s aposta per aprimar el pressupost fent que la gestió dels recursos públics sigui 
més eficient i eficaç, per després traslladar aquesta política als ciutadans amb una rebaixa 
d’impostos. Però un altre cop, no ha estat possible.El Govern explica que ha rebaixat la taxa 

de recollida d’escombraries i de clavegueram, que és cert, però ho ha fet per obligació. La llei, espanyola per 
cert, estableix que a través de les taxes l’Ajuntament no pot cobrar més del cost del servei. Doncs bé, aquest 
any s’han realitzat estudis financers de tots dos serveis (recollida d’escombraries i clavegueram), que han 
determinat que s’estava pagant més del cost real, d’aquí que el Govern hagi hagut d’adequar-los a la baixa.

Grup Municipal CUP El Masnou
El dijous 27 d’octubre es van aprovar, en un Ple extraordinari, uns pressupostos i unes 
ordenances fiscals sense cap mena de participació de la ciutadania. Des de la nostra 
entrada al consistori hem defensat la creació d’uns pressupostos autènticament par-
ticipatius, apostem per la participació radical i democràtica i per la plena sobirania i 
autogovern del poble. El Govern del Masnou no ha acceptat cap de les propostes que 

ha presentat l’oposició. Els pressupostos i les ordenances fiscals que es van aprovar són els del Govern 
per al poble i NO ELS QUE EL POBLE HA DECIDIT PER GOVERNAR-SE. 

Màxim Fàbregas
Portaveu ICV-EUiA

L’any 2017, amb les ordenances fiscals, ERC-CiU continuaran castigant les nostres butxaques. I 
ho faran, com sempre, amagant informació i explicant veritats a mitges: abaixen 19 € les escom-
braries que, al 2016, havien apujat 34 €; abaixen un 38 % el clavegueram que, al 2016, havien 
apujat un 100 %; no augmenten l’IBI perquè fa 5 anys que s’apuja per les polítiques del PP a 
Espanya i d’ERC-CiU al Masnou...  I, amb el pressupost, continuaran sense donar resposta a les 

necessitats reals de la gent del Masnou, gastant massa diners en publicitat (a major glòria de l’alcalde), privatitzant 
més serveis i planificant inversions, fixant-ne uns imports malgrat que, d’acord amb la seva pròpia informació, en 
la major part de les quals no tenen encara redactat el corresponent projecte. I tot això ho faran, com podreu llegir 
més endavant, després de rebutjar les 30 esmenes que ICV-EUiA vàrem presentar a les ordenances fiscals i les 47 
que vàrem presentar al pressupost. Algun dubte respecte a les raons del nostre vot en contra? 
 

Mònica González
Regidora PSC 

Amb un primer cop d’ull hem vist uns pressupostos per al 2017 continu-
istes, gens transgressors i en la línia de l’Equip de Govern. Per altra banda, 
l’acompliment de l’acord signat l’any anterior entre Govern i PSC ha estat 
baix, perquè l’acció política d’aquests pressupostos està més enfocada a 

“MOSTRAR un govern obert i PARTICIPATIU” i no en polítiques justes que beneficien els nos-
tres veïns i veïnes. Buscant ser protagonistes quan han de ser mediadors o intermediaris, que 
hauria de ser principal finalitat. Malgrat que hi ha hagut voluntat de consens, no hem trobat 
punts en comú suficientment forts per donar un “SÍ” als pressupostos.

Federico de las Heras
Portaveu PP

El pressupost 2017 repeteix els patrons del 2016. Ingressos i despeses sense 
novetats destacables. L’Equip de Govern continua sense voler assumir la revisió 
de l’estructura de costos de personal, que una auditoria de la Diputació del 
mandat passat va estimar en un sobrecost d’un 30 %. Les inversions pressu-

postades sumen 2.740.000 euros, on Vallmora acapara el gruix (amb un parc infantil caríssim, 
de 500.000 euros) i l’ampliació del Complex Esportiu (372.000 euros). Suma i segueix, que no 
acaba aquí. De planificació urbanística (font d’ingressos) i habitatge protegit, res de res.

Valoracions dels grups municipals a l’oposició

Exposició pública:  
• Aprovació inicial de la modificació 
de les ordenances fiscals referents 
als impostos i taxes i ordenances no 
fiscals per a l’any 2017.

El termini finalitza el 15 de desembre 
de 2016
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE

El Ple aprova l’adhesió i els estatuts 
de l’Associació de Municipis per la 

Independència
S’hi va aprovar una modificació del pressupost 2016, que permetrà tirar enda-
vant la redacció d’un avantprojecte per a la modificació puntual del Pla Gene-
ral d’Ordenació en l’àmbit delimitat pels carrers de Miquel Biada, Figueres, Tor-
rent Umbert i carretera N-II, és a dir, la zona coneguda com de l’Estampadora

L’adhesió definitiva de l’Ajun-
tament a l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència 
(AMI) va ser el punt que va 
captar la major part del debat 
dut a terme entre els diferents 
grups municipals durant el Ple 
del 22 de setembre. L’absèn-
cia d’una regidora de l’Equip 
de Govern va determinar que, 
davant la situació en minoria, 
l’alcalde retirés de l’ordre del 
dia el punt que es preveia com 
a més destacat: l’aprovació de 
l’avanç de modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació del 
Masnou en l’àmbit de la parcel-
la del Casino. Així, de nou, el 
procés d’independència de 
Catalunya va tenir una presèn-
cia destacada al Ple. Els grups 
municipals d’ICV-EUiA i del PSC 
van demanar que l’aprovació 
dels estatuts de l’AMI es retirés 
de l’ordre del dia basant-se en 
l’existència a l’expedient d’un 
informe negatiu de l’interventor 
i el secretari municipals en què 
s’afirma que aquest punt es tro-
ba fora de l’àmbit competencial 
municipal.

La iniciativa de retirar el 
punt no va prosperar, ja que 
l’Equip de Govern (10 vots) i 
la CUP-PA (2 vots) van votar 
en contra de la retirada. En el 
debat del punt, especialment 

crític va ser el portaveu de Ciu-
tadans, Frans Avilés, qui va fer 
la seva intervenció en castellà 
i va acusar el Govern munici-
pal de “continuar utilitzant la 
inst itució d ’una 
forma partidista, 
amb supèrbia: per-
què ja no propo-
sen aquest punt 
com una moció, 
sinó que l’afegei-
xen a l ’ordre del 
dia”. Avilés també 
va denunciar que 
el Govern posa “en 
perill les arques de 
l’Ajuntament” i que 
aquest assumpte 
“s’acabarà judicialit-
zant”. En la mateixa 
línia s’havia mani-
festat abans Fede-
rico de las Heras, 
qui havia anunciat 
que “impugnarem 
aquests estatuts”. 
Per la seva banda, la 
segona tinenta d’al-
calde, Sílvia Folch, 
v a  a f i r m a r  q u e 
“aquesta proposta 
no ha de sorprendre ningú, per-
què el nostre Equip de Govern 
sempre ha manifestat la seva 
voluntat de treballar per acon-
seguir la República catalana”. A 

la votació final, l’adhesió a l’AMI 
i l’aprovació dels seus estatuts 
van ser aprovades amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CIU, 10 vots) i de 

la CUP-PA (2 vots); 
els vots en contra 
de Ciutadans (3 
vots), del PSC (2 
vots) i del regidor 
del PP, i l’abstenció 
d’ICV-EUiA.

Un altre punt 
que es va debatre 
va ser una modifi-
cació del pressu-
post per demanar 
crèdits extraordina-
ris. Aquesta modifi-
cació permetrà tirar 
endavant la redac-
ció d’un avantpro-
jecte per a la modi-
ficació puntual del 
Pla General d’Orde-
nació en l’àmbit de-
limitat pels carrers 
de Miquel Biada, 
Figueres, Torrent 
Umbert i carrete-
ra N-II, és a dir, la 
zo n a  co n e g u d a 

com de l’Estampadora. El punt 
va ser aprovat per unanimitat 
i, en el moment d’argumentar 
el vot, el portaveu d’ICV-EUiA, 
Màxim Fàbregas, va explicar 

que hi votaven a favor perquè, 
tot i que no van donar suport 
al pressupost municipal, sí que 
“compartim les dues actuaci-
ons a les quals es destinaran les 
inversions”. De manera especi-
al, Fàbregas va celebrar “que 
l’Equip de Govern s’hagi posat 
les piles” a la zona de l’Estam-
padora i que s’hagi sortit “d’un 
bloqueig” que, segons l’ecoso-
cialista, durava cinc anys.

Per la seva banda, la CUP-
PA es va mostrar especialment 
crítica al punt que feia referèn-
cia a un canvi en el contracte 
per a la neteja i manteniment 
dels jardins. El canvi suposa 
que l’empresa Innovia Coptalia, 
SAU assumeix tot el contracte, 
mentre que la societat Gru-
poraga, SA deixa la UTE (Unió 
Temporal d’Empreses) amb la 
qual van guanyar el contracte 
municipal. La portaveu de la 
CUP-PA, Sandra Miras, va fer 
referència als casos de cor-
rupció amb què ha estat vin-
culada l’empresa Gruporaga 
i va demanar a l’Equip de Go-
vern que, “si us plau, pensem 
amb qui treballem”. El punt va 
comptar amb el vot negatiu de 
la CUP-PA (2 vots) i d’ICV-EUiA 
(2 vots) i es va aprovar amb 
el vot afirmatiu de la resta de 
grups municipals.

  EL CASINO     

La remodelació de 
l’entorn del Casino 
es va retirar de 
l’ordre del dia

  REBUIG     

L’aprovació dels 
estatus de l’AMI 
va provocar el re-
buig de Ciutadans, 
del PSC  i del PP

  ESTAMPADORA     

ICV-EUiA va celebrar 
el “desbloqueig” 
del projecte per a 
l’Estampadora
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En el moment del torn de pre-
guntes i suggeriments, el porta-
veu socialista va continuar amb 
l’enfrontament que manté des 
de fa mesos amb l’alcalde i la 
segona tinenta d’alcalde, Sílvia 
Folch. En aquesta ocasió, va pre-
guntar als regidors i regidores 
del Govern “com se senten i què 
pensen sabent que els amaguen 
informació” i va afirmar que “en-
tenem que aquest silenci els fa 
partícips i còmplices”.

Pel que fa a l’audiència pú-
blica prèvia al Ple i a les consul-
tes ciutadanes de després del 
Ple, es van centrar en els pro-
blemes de neteja a la vila i en 
algunes incidències produïdes 
al procés de selecció personal 
per a una plaça de personal 
subaltern.

Altres punts sotmesos 
a votació
• Donar compte de l’informe 
corresponent al segon tri-
mestre de l’any 2016 sobre 
compliment dels terminis de 
pagament de les obligacions 
pendents, emès conforme a 
allò establert per l’article 4 de 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
Se’n va donar compte.
• Aprovació i reconeixement 
extrajudicial de factures sense 
contractació i factures sense 
suficient consignació pressu-
postària exercicis anteriors. 
Aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES i CIU, 10 vots) i de Ciuta-
dans (3 vots). La resta de grups 
es va abstenir.

• Aprovació inicial de les bases 
específiques reguladores de la 
concessió de subvencions mu-
nicipals per a l’assessorament 
en el compliment de les obli-
gacions fiscals i comptables. 
Aprovat amb els vots a favor 
de tots els integrants del Ple, 
excepte les dues regidores de 
la CUP-PA.
• Aprovació d’am-
pliació d’hores de 
servei del Conve-
ni de SAD amb el 
Consell  Comar-
cal del Maresme 
2016. Aprovat per 
unanimitat.
• Cancel·lació de la 
garantia definitiva 
del contracte de 
serveis de recolli-
da de residus, ne-
teja viària, passeig 
Marítim i platges 
del terme muni-
cipal del Masnou. 
Aprovat per una-
nimitat.

Mocions 
i declaracions 
institucionals
• Moció presenta-
da pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA 
per tal d’impulsar 
una política de tarifació social 
en els serveis i equipaments 
públics municipals. El text va 
incloure algunes esmenes 
de l’Equip de Govern i va ser 
aprovat amb el vot favorable 
de tot el consistori, excepte el 

regidor del PP, que es va abs-
tenir.
• Declaració institucional pre-
sentada pel Grup Municipal 
de la CUP-PA en nom de la Co-
ordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana, de suport 
al Correllengua 2016. Va ser 
aprovat amb el vot favorable 

de l’Equip de Go-
vern (ERC-AM-MES i 
CIU, 10 vots), d’ICV-
EUiA (2 vots) i de 
la CUP-PA (2 vots); 
el vot en contra de 
Ciutadans (3 vots) i 
del regidor del PP, 
i l’abstenció del PSC 
(2 vots).
• Declaració institu-
cional presentada 
pel Grup Municipal 
de la CUP-PA de 
suport a “Som 27 
i més”, encausats 
per la tancada al 
rectorat de la UAB 
en defensa de la 
universitat pública. 
Va ser aprovat amb 
el vot favorable de 
l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CIU, 
10 vots), d’ICV-EUiA 
(2 vots), de la CUP-
PA (2 vots) i del PSC 
(2 vots), i el vot en 

contra de Ciutadans (3 vots) i 
del regidor del PP.
• Declaració institucional pre-
sentada pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA sobre els compta-
dors telegestionables. El text 
va incloure algunes esmenes 

de l’Equip de Govern i va ser 
aprovat per tot el consistori, 
excepte el regidor del PP, que 
es va abstenir.

Es va presentar una 
declaració institucional 
d’urgència
• Moció que presenta el PP del 
Masnou davant la iniciativa il-
legal que suposa l’aprovació 
de l’informe de la comissió 
d’estudi del procés constitu-
ent. La urgència del punt es 
va aprovar, amb el vot negatiu 
de la CUP-PA (2 vots) i l’absten-
ció d’ICV-EUiA (2 vots). El text 
no va ser aprovat, ja que no-
més va comptar amb els vots 
a favor de Ciutadans (3 vots) i 
el regidor del PP. El PSC es va 
abstenir. 

Exposició pública:  

• Aprovació inicial de les Bases 
específiques reguladores de la 
concessió de subvencions mu·
nicipals per a l’assessorament 
en el compliment de les obli·
gacions fiscals i comptables.
El termini finalitza el 16 de no·
vembre de 2016.

Tots els expedients es podran 
consultar a les dependències 
municipals de dilluns a diven·
dres, de 8.30 a 14 h, i al Portal 
de Transparència de l’Ajun·
tament del Masnou (apartat 
tauler d’edictes).

  NETEJA VIÀRIA     

La neteja dels 
carrers va centrar 
les consultes de 
l’audiència prèvia

  SUPORT 
  CORRELLENGUA     

Es va aprovar una 
declaració instituci-
onal en suport del 
Correllengua

  COMPTADORS 
  TELEGESTIONABLES     

La moció d’ICV-
EUiA sobre els nous 
comptadors de la 
llum va prosperar

Recuerda hacer tus reservas para estas fiestas navideñas.
Aeropuertos, tren, eventos, cenas, mutuas.

Paquetería, mensajería, hospitales, etc.

695 797 939
MASNOU 24H
TAXITAXI

Dies laborables. Menú de tardor. 13,90€ (IVA inclòs)
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL D’OCTUBRE

El Ple d’octubre obre el debat sobre 
el futur de l’espai del Casino

La proposta del Govern se centra en la creació d’un espai lliure públic al centre 
del municipi i l’obtenció, per cessió del sòl, de l’edifici del teatre del Casino

La sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament del mes d’octubre, 
el vespre de dijous dia 20, va 
aprovar el Programa de Partici-
pació Ciutadana i l’avanç de mo-
dificació puntual del Pla General 
d’Ordenació del Masnou en l’àm-
bit de la parcel·la del Casino amb 
els vots a favor de l’Equip de Go-
vern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots); 
en contra de C’s (3 vots) i del PSC 
(2 vots), i l’abstenció de la CUP-
PA (2 vots) i d’ICV-EUiA (1 vot, en 
absència d’una regidora). El PP no 
va tenir representació en aquest 
Ple, per l’absència del seu regidor.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
ser l’encarregat d’exposar aquest 
punt, començant per explicar 
a la ciutadania la proposta que 
l’Equip de Govern presentava: un 
avanç de pla. Aquest mecanisme, 
segons va explicar Oliveras, és un 
instrument no preceptiu previst 
per la llei que permet facilitar la 
participació ciutadana, obrint un 
procés de debat a partir d’una 
proposta inicial, abans d’iniciar 
un procés urbanístic. En aquest 
sentit, l’alcalde va explicar que la 
proposta partia de l’anàlisi feta 
sobre l’àmbit en què es troba la 
parcel·la del Casino –una finca 
situada en un punt estratègic del 
municipi, entre els dos principals 
edificis municipals–, on es detec-
tava una manca d’espais lliures i 
d’equipaments culturals públics. 
A aquesta situació, l’edil va expli-
car que s’hi afegia l’actual impos-
sibilitat de l’entitat per posar al dia 
l’equipament cultural del teatre.

D’acord amb aquests motius, 
la proposta del Govern exposa-
da per l’alcalde se centra en la 

creació d’un espai lliure públic al 
centre del municipi, i l’obtenció, 
per cessió del sòl, de l’edifici del 
teatre del Casino com a equipa-
ment municipal públic. Pel que 
fa al teatre, Oliveras va recordar 
l’avantprojecte de rehabilitació 
patrimonial de què ja disposa 
l’Ajuntament (que preveu un 
espai polivalent amb capacitat 
per a 449 localitats) 
així com també el 
Pla d’Equipaments 
Culturals de Catalu-
nya 2010-2020 de la 
Generalitat de Cata-
lunya, que preveu la 
necessitat d’un espai 
escènic de 400 loca-
litats al Masnou. Per 
garantir la viabilitat 
financera d’aquesta 
operació, l’actuació 
també preveu do-
nar un aprofitament 
urbanístic a l’enti-
tat, que conservaria 
també el seu edifici 
històric.

En el torn de 
l’oposició, aquesta 
va coincidir en la necessitat d’es-
ponjar el nucli antic i en la reha-
bilitació del teatre, però va cri-
ticar durament els mecanismes 
utilitzats pel Govern per aconse-
guir-ho. Tant el grup municipal 
del PSC com d’ICV-EUiA van de-
manar la retirada d’aquest punt. 
Mentre que Ernest Suñé (PSC) va 
demanar-ho per ser una propos-
ta que afecta un espai privat “i on 
el primer que cal fer és arribar a 
un acord amb l’entitat”; Màxim 
Fàbregas (ICV-EUiA) va arribar 

a la conclusió que “els esforços 
fets per ambdues parts són in-
suficients” i calia una proposta 
“més rigorosa” que en aquests 
moments, a parer de Fàbregas, 
no s’acomplia.

Després que la retirada no 
fos possible, en comptar amb 
els vots a favor de l’oposició i en 
contra de l’Equip de Govern, el 

debat va seguir amb 
Ernest Suñé (PSC), 
qui va valorar aques-
ta actuació com un 
“vici del Govern” per 
utilitzar “la imposi-
ció, la manipulació 
i la uniformitat” en 
les seves decisions 
per “reclamar un 
acte de fe d’aquests 
grups municipals i 
utilitzar el resultat 
com un acte de for-
ça amb l’entitat del 
Casino”. Per la seva 
part, Màxim Fàbre-
gas (ICV-EUiA) va 
lamentar “la negati-
va de treball més in-
tens per aconseguir 

consens” i va tornar a incidir en el 
“programa insuficient” i de “poca 
qualitat” presentat pel Govern. 
Tant el representant del PSC 
com el d’IVC-EUiA van coincidir 
a mostrar la seva preocupació 
per aquesta actuació i van recor-
dar sentències com la de la finca 
coneguda com a Kangeisó, que 
han tingut conseqüències per a 
les arques municipals.
Frans Avilés (C’s) va coincidir amb 
els anteriors grups a l’oposició a 
afirmar que era prioritari l’acord 

amb el propietari, en ser una 
parcel·la privada, i que el que 
s’intentava amb aquesta aprova-
ció era “posar pressió sobre l’en-
titat”. “És una utilització partidista 
d’una eina de participació que la 
llei preveu”, va dir, i va reclamar 
un procés de participació real on 
es definissin els costos i la reper-
cussió de l’actuació.

Moltes preguntes van po-
sar-se sobre la taula en el torn de 
paraula de Sandra Miras (CUP-PA), 
qui va qüestionar “per què s’apro-
vaven en un mateix punt dues co-
ses” i va preguntar aspectes com 
“quin projecte cultural concret hi 
ha per al teatre i per a la construc-
ció de la plaça”, o si aquesta era 
una prioritat per al poble. 

Un cop exposats els motius 
de la negació per part de l’oposi-
ció, l’alcalde va prendre la paraula 
per recordar que no era cap pro-
posta tancada, sinó l’inici d’un 
procés de debat d’“una propos-
ta estratègica que pot condicio-
nar la vertebració del municipi”. 
Oliveras també va deixar clara la 
posició del Govern, qui té “la vo-
luntat d’arribar a un acord amb 
l’entitat mitjançant un conveni 
de col·laboració” que doni com 
a resultat “un equipament que 
beneficiï els masnovins i masno-
vines i, alhora, sigui un al·licient 
per al futur de l’entitat”. Màxim 
Fàbregas (ICV-EUiA) va tancar el 
debat amb una demanda perquè 
l’Equip de Govern continuï nego-
ciant amb l’entitat i incorpori a les 
negociacions al conjunt de grups 
municipals del consistori, ofe-
rint-se a treballar conjuntament 
durant el procés.

  PARTICIPACIÓ     

L’Ajuntament vol 
obrir un procés de 
debat a partir de la 
proposta inicial per 
a la millora urbanís-
tica de l’entorn de 
l’equipament

  RECUPERACIÓ     

Una part important 
de l’actuació servi-
ria per recuperar el 
teatre del Casino
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D’altres punts aprovats
• Es va donar compte del decret 
de fixació de les línies fonamen-
tals del pressupost del 2017, en 
compliment de l’article 27 de la 
LO 2/2015 d’estabilitat i sosteni-
bilitat financera.
• Es va donar compte de l’infor-
me d’Intervenció d’avaluació de 
compliment d’objectius de la LO 
2/2012 respecte al seguiment del 
segon trimestre del pressupost 
2016 amb motiu de la seva remis-
sió al Ministeri d’Hisenda.
• Modificació del pressupost per 
crèdit extraordinari expedient nú-
mero 23/2016. Després que les es-
menes presentades pel PSC fossin 
rebutjades, va ser aprovat amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots) i les 
abstencions dels membres dels 
grups a l’oposició (8 vots).
• Modificació del pressupost 
per crèdit extraordinari número 
24/2016. Aprovat amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), C’s 
(3 vots) i el PSC (2 vots) i les abs-

tencions de la CUP-PA (2 vots) i 
d’ICV-EUiA (1 vot).

Mocions i declaracions
 institucionals
• Declaració institucional presenta-
da pel grup municipal d’ICV-EUiA 
per la convivència, la pluralitat i la 
tolerància, reafirmant la laïcitat de 
l’Ajuntament. No va ser aprovada 
en comptar amb els vots a favor 
de la CUP-PA (2 vots), el PSC (2 
vots) i ICV-EUiA (1 vot), i en con-
tra, de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES i CIU, 11 vots) i C’s (3 vots).
• Declaració institucional pre-
sentada pels grups municipals 
d’ICV-EUiA i de la CUP-PA, amb 
incorporacions d’esmenes d’ERC-
AM-MES, en suport a la iniciativa 
ciutadana per un salari digne 
“Anem a Mil”. Aprovada per una-
nimitat.
• Declaració institucional pre-
sentada pels grups municipals 
d’ERC-AM-MES, CiU i la CUP-PA de 
suport al referèndum i al procés 
constituent. Aprovada en comp-
tar amb els vots a favor de l’Equip 

de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 
vots) i la CUP-PA (2 vots); en con-
tra de C’s (3 vots) i el PSC (2 vots), i 
l’abstenció d’ICV-EUiA (1 vot).
• Declaració institucional pre-
sentada pels grups municipals 
d’ERC-AM-MES i CiU per la de-
fensa del dret de les dones al tre-
ball en igualtat d’oportunitats. 
Després de no ser acceptades 
les esmenes d’ICV-EUiA, va ser 
aprovada amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i CIU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), 
el PSC (2 vots) i ICV-EUiA (1 vot), i 
l’abstenció de C’s (3 vots).
• Al Ple també s’hi va presentar 
una moció d’urgència del grup 
municipal d’ICV-EUiA en defensa 
d’un referèndum per a Catalunya. 
Després de prosperar la urgència, 
va ser aprovada amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (ERC-
AM-MES i CIU, 11 vots) i ICV-EUiA 
(1 vot); en contra de C’s (3 vots) i 
les abstencions de la CUP-PA (2 
vots) i el PSC (2 vots).

L’audiència pública prèvia al 
Ple, que es va fer a les 19.30 h, va 

tenir com a demanda, per part 
del veïnat afectat, la cerca de so-
lucions per a la plaga de l’arbrat 
del carrer de Sant Felip. 

Finançament 
9 mesos

Sense interessos

Per conèixer totes les nostres botigues 
   i tots els productes, visita el nostre web

La teva fusteria d’alumini

C/ Amadeu I, 33 C 
(carretera d’Alella)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00  
masnou@grupoalmansa.com

DESCOMPTE 

ESPECIAL 

PRESENTANT 

AQUESTA

PUBLICACIÓ

Aparcament gratuït 
al davant de la botiga

Exposició pública:  

• Modificacions  pressupostà·
ries per crèdit extraordinari 
número expedient 23/2016 i 
24/2016. El termini finalitza el 
24   de novembre   de 2016.

• Aprovació del Programa de 
Participació Ciutadana i de 
l’avanç de modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació del 
Masnou, en l’àmbit de la parcel·
la del Casino. Exposició pública 
des del 14 de novembre de 
2016 al 14 de gener de 2017.

Tots els expedients es podran 
consultar a les dependències 
municipals de dilluns a diven·
dres, de 8.30 a 14 h i al Portal 
de Transparència de l’Ajun·
tament del Masnou (apartat 
tauler d’edictes).
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Interior del teatre del Casino
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aprovació del Programa 
de Participació Ciutadana 
i de l’avanç de modificació 
puntual del Pla General 

d’Ordenació del Masnou (PGOU) en 
l’àmbit de la parcel·la del Casino és 
un primer pas per acomplir un dels 
objectius estratègics recollits al Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 2016-
2019: rehabilitar el teatre per poder 
disposar d’un equipament d’ús 
públic de primer ordre, recuperar un 
patrimoni de valor singular i millorar 
la qualitat urbanística del centre urbà 
per cohesionar el municipi. 

Què es pretén fer?
La finca del Casino del Masnou té 
5.017 m², per la qual cosa esdevé una 
peça clau en el teixit del centre del 
nucli antic del Masnou. La proposta 
de l’Ajuntament se centra a redefinir 
aquesta finca com un espai amb 
usos públics, cívics i culturals, que ha 
de millorar les condicions del centre 
urbà del municipi i del conjunt de la 
vila. 

En primer lloc, l’edifici del teatre 
del Casino es transformaria en un 
teatre de titularitat pública municipal 
i, per altra banda, es crearia una nova 
plaça pública a l’actual pati que ac-
tuaria com a nou eix de comunicació 
per a vianants i espai de trobada a 
l’aire lliure per esponjar el nucli antic.

Compensació al Casino: zona 
d’aprofitament urbanístic (552 m²)
Per garantir la viabilitat financera 
d’aquesta operació, la modificació 
puntual del PGOU també preveu 
donar un aprofitament urbanístic a 
l’entitat, mitjançant la creació d’una 
parcel·la edificable, amb usos comer-
cials i d’oficines, entre l’edifici del te-
atre i l’habitatge situat al núm. 12 del 

carrer de Roger de Flor, permetent el 
pas de vianants entre el carrer Roger 
de Flor i la futura plaça. 

El valor d’aquesta parcel·la ha es-
tat quantificat en uns 900.000 €.

Quin seria el cost per a 
l’Ajuntament?
L’execució de la modificació puntual 
del PGOU no tindria un cost directe 
inicial per l’Ajuntament, ja que la 
compensació al Casino del Masnou es 
faria amb la zona d’aprofitament ur-
banístic esmentada anteriorment.

Ara bé, l’actual equip de Govern 
ha manifestat el seu interès a adquirir 
aquella parcel·la, la qual cosa faria in-
necessària la construcció d’un edifici i 
milloraria encara més la connectivitat 
del carrer de Roger de Flor i la futura 
plaça. Lògicament, l’Ajuntament 
haurà d’assumir alguns costos per a la 
urbanització de la plaça.

Pel que fa al teatre, l’Ajuntament 
té previst dedicar part dels seus recur-
sos a rehabilitar-lo, però la major part 
dels quals provindrien de subvenci-
ons d’altres administracions com la 
Diputació de Barcelona i d’una nova 
convocatòria dels Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional (FEDER).

Procés participatiu
Donada l’envergadura de l’actuació 
urbanística que es preveu, l’Ajun-
tament engegarà un procés parti-
cipatiu amb la voluntat de donar a 
conèixer l’actuació que es pretén fer 
i debatre’n els condicionants i po-
tencialitats, abans d’iniciar el procés 
urbanístic.

L’Ajuntament continuarà mante-
nint les converses sobre el tema ja 
iniciades a començament d’any amb 
el Casino, i treballant per arribar els 
acords necessaris. 

L’

Un projecte per revitalitzar 
el centre històric i recuperar 
el teatre del Casino
L’Ajuntament ha ofert al Casino del Masnou mantenir les converses que sobre el tema es 
porten des d’inicis d’enguany i reservar-li un paper especialment destacat durant tot el procés

INSTITUCIONAL

El teatre (990 m²). Actualment, el teatre del Casino roman tancat 
al públic i l’entitat no pot fer front a la seva rehabilitació. El Pla d’Equi-
paments Culturals de Catalunya 2010-2020 preveu la necessitat d’un 
espai escènic de 400 localitats al Masnou. L’obtenció d’aquest espai, 
mitjançant cessió obligatòria gratuïta per part de l’Ajuntament, pot 
permetre la rehabilitació d’aquest bé patrimonial i transformar-lo 
en un equipament de titularitat pública. L’Ajuntament ja disposa de 
l’avantprojecte de rehabilitació patrimonial (que preveu un espai po-
livalent amb capacitat per a 449 localitats). 

El pati (2.099 m²). Per altra part, el pati del Casino és un am-
pli espai obert ubicat en una zona del nucli antic mancada d’espais 
lliures de dimensió adequada i òptima qualitat urbana, per la qual 
cosa té un potencial d’ús públic actualment molt limitat. L’obtenció 
d’aquesta parcel·la per part de l’Ajuntament suposaria un esponjament 
que afectaria positivament la mobilitat dels vianants, connectant l’eix 
de Roger de Flor i el seu edifici administratiu municipal, amb l’eix de 
Tomàs Vives i la Casa de la Vila amb un espai pacificat, obert i que 
permetria diferents usos cívics, culturals i socials. 

L’edifici històric (1.227 m2). El Casino del Masnou, una entitat 
amb un importantíssim paper a jugar en la xarxa associativa local, 
conservaria la propietat del seu edifici històric, que podria esdevenir 
un equipament sociocultural privat però amb una oferta pública d’ac-
tivitats, tot mantenint les dirigides a la seva massa social.
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L’Ajuntament vol difondre uns principis teòrics per a la correcta intervenció en el patrimoni.
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mb l’objectiu de protegir 
el patrimoni històric, ar-
quitectònic, arqueològic 
i paisatgístic del Masnou, 

l’Ajuntament ha aprovat inicialment, 
en Junta de Govern Local, el Pla 
Especial del Patrimoni i Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic. El docu-
ment, redactat pels serveis tècnics 
de l’Ajuntament, vol elaborar i 
difondre uns principis teòrics per 
a una correcta intervenció en el pa-
trimoni; establir les bases i criteris 
tècnics que permetin una correcta 
conservació i restauració del patri-
moni arquitectònic, arqueològic i 
paisatgístic; potenciar la reutilització 
del patrimoni com a mitjà que en 
permeti la conservació i la difusió de 
la història col·lectiva; establir alterna-
tives d’ordenació en aquells béns en 
què l’aplicació estricta dels criteris 
de protecció suposen una limitació 
del dret de propietat legalment re-
conegut, i establir mecanismes de 
control i vigilància dels béns catalo-
gats que n’assegurin la conservació 

d’acord amb els criteris establerts 
pel Pla Especial. 

El document, a més, agrupa els 
béns segons tres criteris: per tipo-
logies, pel grau de protecció que 
mereixen i pel tipus de protecció. 
Finalment, la memòria del Pla Es-
pecial inclou una llista dels béns 
inventariats, amb la fitxa respectiva, 
on s’especifica la tipologia, el grau de 
protecció i el tipus de protecció de 
cadascun. Des del 6 d’octubre i du-
rant un mes el document va estar en 
exposició pública. En aquest període 
qualsevol persona va poder presentar 
al·legacions o la documentació que 
estimés convenient. El pas següent 
serà l’aprovació provisional pel Ple 
de l’Ajuntament un cop emeti infor-
me el Departament de Cultura de la 
Generalitat, posteriorment s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació definitiva per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme.

El Pla Especial del Patrimoni i 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 
es va presentar durant una audiència 
pública el 25 d’octubre a Can Malet. 

A

Aprovat inicialment el 
Pla Especial del Patrimoni
El document, que protegeix el patrimoni històric i arquitectònic, es va presentar el 25 d’octubre

OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI 

1. Elaborar i difondre uns principis teòrics per a una correcta 
intervenció en el patrimoni.

2. Establir les bases i els criteris tècnics que permetin una cor·
recta conservació i restauració del patrimoni arquitectònic, 
arqueològic i paisatgístic. 

3. Potenciar la reutilització del patrimoni arquitectònic i ar·
queològic, com a mitjà que en permeti la conservació i la 
difusió de la història col·lectiva del Masnou.

4. Establir alternatives d’ordenació en aquells béns en què 
l’aplicació estricta dels criteris de protecció suposen una 
limitació del dret de propietat legalment reconegut. 

5. Establir mecanismes de control i vigilància dels béns catalo·
gats que n’assegurin la conservació d’acord amb els criteris 
establerts pel Pla Especial.

AGRUPACIÓ DELS BÉNS OBJECTE DE PROTECCIÓ 

1. Agrupació dels béns per tipologies: 
– Edificis:

· Masies
· Cases senyorials
· Cases de carrer
· Edificis religiosos i funeraris
· Equipaments
· Edificis Industrials 

– Conjunts urbans
– Elements arquitectònics 
– Jaciments arqueològics

2. Agrupació dels béns pel seu grau de protecció: 
– Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN): NIVELL A
– Béns Culturals d’Interès Local (BCIL): NIVELL B
– Béns Urbanísticament Protegits (BUP): NIVELL C
– Béns amb protecció documental (BD): NIVELL D 

3. Agrupació dels béns pel seu tipus de protecció: 
– Protecció integral
– Protecció ambiental
– Protecció arqueològica
– Protecció tipològica

La memòria del Pla Especial inclou una 
llista dels béns inventariats, cadascun 
dels quals té la seva fitxa, en la qual 
s’especifica la tipologia, el grau de protecció 
i el tipus de protecció de cadascun
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ELIMINACIÓN de TATUAJES y MANCHAS en la PIEL con LÁSER

• TATUAJES

Medicina Estética Masnou
Dr. J. Albareda (Medicina estética)
Dr. Francisco Mora (Cirugía estética)
Raquel Moruno (Esteticista)

C/ Amadeu I, 32 B
El Masnou

Tel. 93 540 18 71

• MANCHAS DE LA EDAD

• QUERATOSIS 
   SEBORREICA

• MANCHAS DE NACIMIENTO
   (hemangiomas)

Antes Después

• MANCHAS DE SOL 
   (léntigo actínico)

• PUNTOS ROJOS  
   DE RUBI

Antes Después • ARAÑAS VASCULARES 
   (telangiectásias) y VARICOSIDADES

Antes Después

• ELIMINACIÓN DE HONGOS 
EN LAS  UÑAS PIES Y MANOS 

Antes

Antes

Después

Después

DEPILACIÓN DEFINITIVA
CON LÁSER DE DIODO
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COMUNITAT

Finalitzada la primera 
tanda de renovació 
dels jocs infantils

Fins al 18 de 
novembre es 
poden sol·licitar 
anàlisis de l’aigua 
de l’aixetaTambé s’han millorat els jocs de les 

escoles Rosa Sensat, Ferrer i Guàrdia 
i Lluís Millet

Les proves s’adrecen a 
edificis construïts abans 
del 1980

començament del mes de 
novembre, amb la fina-
lització dels treballs a la 
zona de jocs dels Jardins 

del Mil·lenari, es donava per finalit-
zada la primera tanda de renovació 
dels jocs infantils a les places i jar-

Per tal de garantir la qualitat de l’aigua per al con-
sum, des de l’Ajuntament es realitzen cada any 
anàlisis de l’aigua de l’aixeta, concretament dels 
edificis construïts abans del 1980. Les anàlisis són 
gratuïtes. Les persones interessades ho poden 
sol·licitar a l’Ajuntament fins al 18 de novembre, 
preferentment a través de la pàgina web, on s’ha-
bilitarà un formulari perquè puguin introduir les 
seves dades o, si no, a través d’instància indicant 
les dades següents:

1. Nom de la persona 
2. Adreça 
3. Telèfon de contacte (fix i mòbil) 
4. Any de construcció de l’edifici. 
Fins al 1980 / del 1981 en endavant 
5. Han renovat algun cop les canonades? Sí/No 
6. Material de les canonades de la xarxa in-
terna (coure / crom / níquel / ferro / plom / 
altres –cal especificar-ho– / no ho sé) 

La data per anar a prendre les mostres es concre-
taran telefònicament. Les mostres es prendran 
al matí.   

Per a més informació: 
Regidoria de Salut Pública i Consum 
(93 557 18 00) 
Regidoria de Medi Ambient 
(93 557 16 00) 

dins de la vila. Aquesta tardor s’han 
millorat les àrees de la plaça d’Es-
panya, de la plaça de Ramón y Cajal 
i del carrer del Pintor Domènech 
Farré. També s’han millorat els jocs 
dels patis de les escoles Rosa Sensat, 
Ferrer i Guàrdia i Lluís Millet. 

A
A dalt, l’alcalde i el regidor de Manteniment, Quim Fàbregas, visiten el parc de la plaça 
d’Espanya; a sota, la nova àrea als jardins del Mil·lenari.
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Una multitudinària festa dels gossos 
demostra les expectatives al voltant de 
la platja per als animals de companyia
La propera temporada de platja s’habilitarà com a prova pilot una zona on serà 
permès el bany per als gossos a la platja del Masnou, des de Can Teixidor fins a Montgat

a festa dels gossos organitza-
da per l’Associació de Defen-
sa dels Animals del Masnou 
(ADAM) i l’Ajuntament, el 

dimecres 12 d’octubre a la platja del 
Masnou, va servir per posar de mani-
fest les expectatives que ha creat el 
projecte que estudia el consistori per 
a la creació d’una zona d’esbarjo a la 
platja on serà permès el bany per a les 
mascotes. Prop de dues-centes perso-
nes, acompanyades dels seus animals 
de companyia, van participar a la 
festa, on es van dur a terme diversos 
tallers adreçats als animals.

El regidor de Salut Pública, Al-
bert Alfaro, va celebrar la nombrosa 
participació i va anunciar que a la 
propera temporada de platja, l’estiu 
vinent, s’habilitarà com a prova pilot 
una zona on serà permès el bany per 
als gossos a la platja del Masnou. Es 
tracta de l’àrea que va des de Can 

Teixidor fins a Montgat, i que està de-
limitada de forma natural per roques 
a banda i banda.

A aquest espai podrà accedir tot-
hom, però només podran portar els 
gossos deslligats els propietaris que 
disposin del carnet cívic de tinença 
responsable que té previst realitzar 
l’Ajuntament, i que es donarà a les 
persones que demostrin que realit-
zen una tinença cívica del seu ani-
mal. El projecte es regularà a la nova 
ordenança de tinença d’animals del 
Masnou, en la qual ja s’està treba-
llant, i per a la qual s’han tingut en 
compte les aportacions realitzades 
a les dues comissions ciutadanes 
participatives que s’han realitzat 
aquest 2016.

Per la seva banda, l’alcalde va 
recordar que, més enllà de la creació 
de bany per a gossos, l’Ajuntament 
treballa en altres intervencions re-

lacionades amb les mascotes, com 
ara l’ampliació dels correcans que ja 
existeixen, als jardins del Mil·lenari i 
als Pinetons, i l’estudi de creació de 
nous emplaçaments. Tant l’alcalde 
com el regidor també van recordar la 
importància de complir l’ordenança 
de tinença responsable d’animals 
per fer possible la convivència i 
preservar l’espai públic. També en 
el civisme va fer incidència Carme 
Cárdenas, d’ADAM, que va agrair l’as-
sistència als nombrosos participants. 
En aquest sentit, el Punt d’Informa-
ció Municipal del Masnou (PIMM) 
va ser present a la celebració i va 
facilitar informació i la documenta-
ció necessària per censar els animals 
que encara no ho estiguin.

ADAM va fer la tradicional desfila-
da dels animals que actualment té la 
protectora per animar el públic assis-
tent a adoptar-los o apadrinar-los. 
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Durant la jornada, ADAM va fer una desfilada amb els gossos que té en adopció.

  LA ZONA       

Els gossos 
tindran el 
bany permès 
en una zona 
entre Can 
Teixidor 
i Montgat

Albert Alfaro 
Regidor 
de Salut Pública

Entre altres mesures, el Govern 
municipal vol millorar la convi-
vència entre animals de compa-
nyia i la ciutadania. Volem impul-
sar el concepte de tinença cívica 
i responsable com un element 
indispensable a l’hora d’educar i 
atendre el nostre animal. La prova 
pilot de la platja del Masnou hau-
rà de comptar amb el civisme i la 
responsabilitat de tots els usuaris 
que la facin servir per tal que pu-
gui esdevenir definitiva.

COMUNITAT
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El Banc dels Aliments busca voluntaris per 
al Gran recapte del 25 i 26 de novembre
L’any passat, al Masnou, es van recollir gairebé 20 tones d’aportacions fetes per la ciutadania

l Banc dels Aliments organit-
za, un cop més, la campanya 
del Gran recapte d’aliments, 
que es farà el divendres 25 i 

el dissabte 26 de novembre. Per po-
der-ho dur a terme, aquesta organit-
zació necessita persones voluntàries 
que durant unes hores dels dos dies 
de la campanya estiguin presents als 
establiments comercials on es recullen 
les aportacions de la població. L’any 
passat, al Masnou, no va ser possible 
cobrir totes les hores als nou super-
mercats que hi van col·laborar, per la 
qual cosa el Banc d’Aliments fa una 
crida per aconseguir-ho en la propera 
edició. Tot i així, s’hi van recaptar gai-
rebé 20 tones d’aliments.

El Banc dels Aliments és una 
fundació que lluita contra el malbara-
tament i promou campanyes d’apor-
tació solidària d’aliments, la més im-

portant de les quals és el Gran recapte. 
A més dels col·laboradors puntuals, 
un grup de voluntaris permanents 
organitza el Gran recapte al Mares-
me. L’any passat, a la comarca del 
Maresme es van recollir més de 265 
tones d’aliments, que es van distribuir 
íntegrament entre les més de 12.500 

persones que, sota la supervisió dels 
Serveis Socials dels ajuntaments, són 
ateses pel Banc mitjançant entitats 
com Creu Roja, Càritas i d’altres. Les 
persones interessades a col·laborar-hi 
poden inscriure’s i obtenir més infor-
mació a la pàgina web habilitada per 
la Fundació www.granrecapte.com. 

E   BENEFICIARIS       

La recollida 
ajuda més 
de 12.500 
persones

Del 2 de 
novembre al 2 
de desembre, 
inclusió a la GUIA 
SANITÀRIA 2017.

Del 13 d’octubre 
al 30 de novem-
bre, campanya del 
cens d’animals de 
companyia 2016.

Del 7 al 18 de no-
vembre, termini per 
presentar les sol·licituds 
de bonificacions de la 
taxa de l’IBI.

Del 14 d’octubre al 12 
de novembre, termini per 
presentar les sol·licituds per 
a beques per a la pràctica 
esportiva individual.

OAC
CAMPANYES EN MARXA A L’OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA  

Productes de proximitat (km 0) d’alta qualitat,
fruita de temporada i d’importació,

àmplia gamma de productes asiàtics, 
refrescs... 

Ens trobaràs a l’avinguda 
de Joan XXIII, 38 - El Masnou

Servei a domicili: Tel. 606 603 133

POL FRUITES I VERDURES
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COMUNITAT

Bona resposta als 
actes per celebrar 
la Castanyada 2016

Tallers, el Castanyot, la visita 
de la Maria la Castanyera 
i el Túnel del Terror van animar 
el pont de l’1 de novembre

El Castanyot de la 
Colla de Diables 
atrau un gran nom-
bre de públic.

RAMON BOADELLA

C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com

Especialitats mèdiques afiliades 
a les principals mútues

• Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio
• Osteopatia: Sr. Juli Bustos
• Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito, 
 Dra Gisela Palomar i Dr. Cristian Rios
• Cirurgia general i de l’aparell digestiu: 
 Dr. Jordi Comajuncosas
• Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta
• Psicologia clínica (nens i adults): 
   Sra Ginnette Muñoz
• Podologia: Sra. Marta Gómez
• Medicina general / Geriatria: 
 Dr. José Mª Cuartero 

• Anàlisis clíniques: 
 Laboratori Echevarne
• Reeducacions 
 psicopedagògiques: 
 Sres. Núria Estragués 
 i Anna Mauricio
 Reeducació en necessitats 
 educatives especials (NEE)
 Reeducació en escriptura / 
 Disgrafia (trastorn del 
 gest gràfic)
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Diverses entitats i l’Ajuntament van organitzar un bon nombre d’activitats per celebrar la Castanyada al municipi. Des de divendres 28 d’octubre 
a dimarts 1 de novembre, es van fer des de tallers de manualitats fins al Castanyot de la Colla de Diables, passant pel Túnel del Terror de l’AJTEM, 
els jocs tradicionals per als més petits amb visita de la Maria la Castanyera, a càrrec de Lleureka, o les activitats al Mercat Municipal. Les diverses 
festes es van estendre per tota la vila, com a les pistes esportives de Pau Casals, la ja tradicional venda de castanyes torrades i moniatos al carrer 
de Sant Rafael o la festa del Bell Resguard, que va posar fi a la celebració.

RAMON BOADELLARAMON BOADELLA LUZ DEL ALBA RAMON BOADELLA

RAMON BOADELLARAMON BOADELLA

LOCALS EN LLOGUER
ESPAI POLIVALENT LA CALÀNDRIA

Carrer Dr. Agell, 5 (al costat del cinema la Calàndria)

Fundació          la Calàndria

Fundació          la Calàndria

Fundació          la Calàndria
Per a més informació: Finques Sol 
Telèfon 655 492 084 / 93 555 95 98
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COMUNITAT

l 25 de novembre se celebra 
el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones, per ma-

nifestar socialment el rebuig vers la 
violència masclista. El Masnou ha or-
ganitzat un seguit d’actes per seguir 
mostrant el compromís del consistori 
per treballar per eradicar-la. 

Sota el lema “Aturem la violència” 
s’han organitzat un seguit de tallers i 
xerrades així com també visionats i un 
recital de poesia al llarg de tot el mes. 
L’acte central de la campanya es durà 
a terme el mateix dia 25, a les 19 h, a 
la plaça de la Llibertat, on es llegirà el 
manifest i es farà l’encesa d’espelmes 
acompanyada d’una petita represen-
tació teatral per part del Grup d’Aficio-
nats al Teatre del Masnou (GAT). 

Els establiments del municipi, nou 
canal de difusió del missatge de 
lluita contra la violència de gènere
La lluita contra la violència de gènere 
necessita la implicació de tothom. 
Enguany, també compta amb la 
col·laboració dels establiments co-
mercials del municipi, que inicien 
una campanya de sensibilització i 
informació sobre la violència mas-
clista. Mentre que a les perruqueries 
i als centres d’estètica del municipi 
s’hi poden veure penjats cartells 
sota la crida “Que no ens toquin un 
pèl”, els locals d’oci nocturn i bars del 
municipi mostren igualment el seu 
compromís amb cartells on diu “Aquí, 
no tot s’hi val”. Ambdós rètols donen 
a conèixer la línia telefònica 900 900 
120, gratuïta i amb servei 24 h,  
d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista. Alhora, també 
s’informa del Centre d’Informació i 
Recursos per a les Dones del Masnou 
(CIRD). Alhora, també s’informa del 
Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones del Masnou (CIRD), que 
està situat a l’edifici d’El Casinet, a la 
plaça de la Llibertat. El seu telèfon és 
el 93 557 18 70. 

E

El Masnou se suma, un any més, a la 
lluita contra la violència de gènere
L’acte central de la campanya es farà el 25 de novembre a la plaça de la Llibertat

C
ED

ID
A

L’acte central de la campanya inclou, com l’any passat –a la imatge–, una encesa d’espelmes en record a les víctimes. 

Taller: Aprèn del teu passat
Dijous 3 de novembre, a les 11 h, al CIRD
Impartit per Oriol Lugo i Ana Farré, de l’OWL Institut de Psicologia.
Inscripció prèvia / Servei de cura d’infants

Visionat: Cartes a Maria, de Maite Garcia Ribot
Dijous 24 de novembre, a les 20 h, a Can Malet (segona planta)
Activitat emmarcada dins del cicle Conegudes (també) a casa, de la 24a Mostra de Films de Dones 
de Barcelona

Recital de poesia contra la violència de gènere
Dissabte 26 de novembre, a les 18 h, a Can Malet
A càrrec del Grup de Lectura i Reflexió de Dones del Masnou

Taller: Acció-reacció
Els dies 9,16, 23 i 30 de novembre, de 10 a 12 h, al CIRD
Impartit per l’actriu Eva de Luis
Inscripció prèvia / Servei de cura d’infants

Acte central de la campanya: lectura del manifest i encesa d’espelmes
Divendres 25 de novembre, a les 19 h, a la pl. de la Llibertat
Amb una interpretació del Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou (GAT)

Xerrada: “La societat matriarcal de les minagkabau de Sumatra”
Dimarts 29 de novembre, a les 19 h, a la Biblioteca Joan Coromines. A càrrec d’Anna Boyé
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CULTURA

mb l’objectiu de con-
cretar les exposicions 
que hauran de formar 
part de la programació 

estable d’arts visuals, la Regidoria 
de Cultura obre una convocatòria 
perquè els creadors interessats a 
prendre-hi part presentin els seus 
projectes expositius. El termini per 
fer les propostes serà fins al 30 de 
novembre, a l’OAC (edifici municipal 
de Roger de Flor, 23), on es facilitarà 
la documentació necessària. A partir 
de les instàncies rebudes, es definirà 
la programació anual. Es donarà 
resposta a totes les sol·licituds abans 
del 15 de desembre.

Les mostres incloses a la progra-
mació municipal es duran a terme 
a diferents espais municipals, amb 
una importància destacada de l’Es-
pai Casinet, les obres d’adequació 
del qual com a sala d’exposicions 
acabaran –segons les previsions– a 
principis de l’any 2017. A aquesta 
nova ubicació s’afegiran la Casa de 
Cultura –que ja ha acollit diverses 

mostres de creadors locals– i altres 
equipaments de l’Ajuntament. 

La programació d’arts visuals 
que s’estendrà al llarg de l’any es 
configura a partir de les exposici-
ons d’artistes locals i altres cites ja 

habituals al municipi, com les Jor-
nades Fotogràfiques, la mostra d’art 
contemporani Llucifest al Nadal i di-
verses exposicions col·lectives com 
l’exposició “Festa Major” o la mostra 
Jove Creació. 

A

Oberta la convocatòria per als artistes 
que vulguin formar part de la 
programació estable d’arts visuals
Es poden presentar projectes expositius fins al 30 de novembre a l’OAC
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Creadors com Carles 
de la Torre, Josep 
Aragonés o Joaquim 
Moliner han exposat 
a la Casa de Cultura.

Dia 18
• Inauguració de les Jornades: Sala Joan Come·
llas, 19 h · Edifici Centre
• Visita a l’exposició “La Barcelona d’Oriol Maspons”
• Taula Rodona: “Crònica d’una ciutat visual i 
escrita”
Ponents: Laura Terré (historiadora de la fotogra·
fia i comissària d’exposicions), J. A. Masoliver (es·
criptor i crític literari), Esteve Riambau (director 
de la Filmoteca de Catalunya)

Dia 19 
• Taller: Realització d’un relat fotogràfic i visualit·
zació de fotos, per Alfonso Rodríguez
Hora: de 9.30 a 13.30 h 
Lloc: Ple de Fotos, c/ Roger de Flor, 38 · local 18 
• Visita a les exposicions: “Fotopintures”, de Carme 
García Llorens; “dins&fora”, de Glòria Moretones 
i “El silenci”, de Maribel Grau, a l’Espai Casinet, i la 
Col·lectiva FEM “La música”, a la Casa de Cultura. 
Hora: 18.30, Espai Casinet; 20 h, Casa de Cultura

EXPOSICIONS 
Del 18 de novembre a l’11 de desembre
Sala Joan Comellas
• Oriol Maspons: “La Barcelona d’Oriol Maspons” 
• Col·lectiva FEM: “Paisatge humà de Barcelona”
Espai Casinet
• Carme García Llorens: “Fotopintures”, 
• Glòria Moretones: “dins&fora”, 
• Maribel Grau: “El silenci”
Casa de Cultura
• Col·lectiva FEM: “La música”

JORNADES FOTOGRÀFIQUES: 18 i 19 de novembre de 2016 
Ho organitza: FEM (Associació Fotogràfica del Masnou)
Amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou, el MNAC i la Filmoteca de Catalunya
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ESPORTS

a es poden presentar can-
didatures per triar el millor 
esportista (masculí i femení) 
que competeixi en una entitat 

de fora del Masnou. A partir de les 
propostes de la ciutadania, a través 
del formulari que s’ofereix al web 
municipal www.elmasnou.cat, abans 
del 9 de novembre, el jurat encar-
regat de triar els premis de l’edició 
2016 de la Nit de l’Esport seleccio-
narà la persona amb més mèrits per 
rebre el guardó. Enguany, la Nit de 
l’Esport se celebrarà el 25 de novem-
bre, a les 20.30 h, a l’Espai Escènic Ca 
n’Humet. Com és habitual, la festa 
vol reconèixer la tasca de les entitats 
i de les persones que contribueixen 
al desenvolupament de la pràctica 
esportiva al municipi. 

La Regidoria d’Esports destina un total de 5.000 euros per donar suport en 
els seus desplaçaments als i a les esportistes no professionals del municipi 
que hagin de competir, individualment o per parelles, a Catalunya, a l’Estat 
espanyol o internacionalment. Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC, Roger de Flor, 23) fins al 12 de novembre. Les 
persones que hi vulguin accedir, entre altres requisits, han d’estar empadro-
nades al Masnou (amb un temps mínim de residència de 2 anys); disposar de 
llicència federativa vigent amb la Federació a la qual vincula el seu projecte; 
estar disposades a col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb la 
Regidoria d’Esports o de participar en les seves activitats, i no superar l’edat 
màxima de 25 anys. La quantitat màxima a concedir per a cada sol·licitud 
serà de 1.500 €. 

Categories dels premis de la Nit de l’Esport

• Esportista (masculí i femení) federat més petit de 16 
anys

• Esportista (masculí i femení) no federat més petit de 
16 anys

• Esportista (masculí i femení) federat més gran de 16 
anys

• Trajectòria d’un equip amb competició federada
• Trajectòria d’un equip amb competició no federada
• Entitat amb millor tasca de promoció
• Entitat amb la millor organització d’esdeveniments 

esportius
• Reconeixement a la trajectòria per la tasca esportiva 

(individual)
• Esportista (masculí i femení) que competeixi en una 

entitat de fora del Masnou

J

Fins al 9 de novembre es poden presentar 
candidatures per triar el millor esportista que 
competeixi en una entitat de fora del Masnou

L’Ajuntament atorga beques de suport per 
als desplaçaments i les despeses derivades 
de competicions fora del Masnou

La Nit de l’Esport 2016 se celebrarà el 25 de novembre a l’Espai Escènic Ca n’Humet

Les sol·licituds es poden presentar fins al 12 de novembre

Divendres, 25 de novembre 
a les 20.30 h a Ca n’Humet
Entrega de premis com a reconeixement a esportistes,  
equips i persones vinculades a l’esport que al llarg de la 
temporada 2015-2016 han aconseguit fites importants.

Nit de l’esport
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L’Associació La Teatral del Masnou 
està estretament vinculada a l’escola 
d’arts escèniques La Teatral, creada 
ara fa aproximadament un any. La 
trobada de persones amb inquie-
tuds, interessos i necessitats comuns 
va fer que cerquessin l’estructura 
legal que els donés suport. La cons-
titució formal de l’entitat es va fer la 
primavera passada.

El seu principal objectiu és que 
persones que comparteixen una 
manera de viure i entendre l’art tro-
bin un espai d’encontre; persones 
vinculades o no a l’escola de teatre, 
que tinguin interès a formar part 
d’un projecte que és, a la vegada, 
artístic i pedagògic. Entenem el tea-
tre com un espai de diàleg, allunyat 
de la idea “d’espectacle”: el teatre 
com un espai on expressar coses, 
des d’on produir canvis.

L’entitat encara està acabant de 
perfilar la seva organització. En se-
ran socis (molt aviat) tots els alum-

nes de l’escola que ho desitgin, però 
també totes aquelles persones que 
en tinguin interès.

Des de la Teatral del Masnou re-
presenten obres de creació que són 
fruit del treball dels socis i sòcies; 
ofereixen cursos d’art i diversitat per 
a persones amb diversitat funcional; 
fan seminaris de teatre, oberts a tota 
la població, a càrrec de persones 
rellevants del món de la cultura (ac-
tors, directors de teatre…).

Consideren que la fita més im-
portant que han aconseguit és l’ac-
tivitat Art i Diversitat, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament. Per 
a ells, suposa acostar el teatre –la 
creació artística– a un col·lectiu que 
sovint té dificultats per trobar el seu 
espai en aquest context. Gràcies al 
fet de poder comptar amb el suport 
de l’Associació, el curs es pot oferir a 
un preu assequible.

L’entitat vol esdevenir còmplice 
de la població del Masnou. 

Aina 
Ripol
Presidenta

Només fa teatre la gent que s’hi vol dedicar profes-
sionalment?
No! Aquesta és una petitíssima minoria. A mi em sem-
bla que el teatre, d’alguna manera, “es descobreix”. I amb 
aquest descobriment es desvetllen, també, parts d’un 
mateix que potser fins llavors havien estat amagades. En 
aquest moment, un s’adona que el teatre ens pertany a 
tots, també als més tímids o als vergonyosos, que es tracta 
d’una forma de comunicació i expressió que portem a 
dins. 

Quins beneficis aporta fer teatre?
El teatre és una meravella! Jo diria que bàsicament per-
met la connexió amb un mateix i amb els altres. I, a més, 
obliga a la pregunta “què vull dir?” D’aquesta manera és 
una eina excel·lent per conèixer-se a un mateix, per es-
coltar-se una mica i comunicar-se millor. I també per estar 
atent a l’entorn: no hi ha teatre si no hi ha un diàleg genuí 
amb els altres.

El Masnou és una vila amb molta tradició i molts grups 
de teatre amateur, per què? Com valora aquesta tra-
dició?
En general, a tot Catalunya hi ha molta tradició de teatre 
amateur… A mi em sembla magnífic! Si mirem endarrere 
veiem que el teatre va unit de forma innegable a l’ésser 
humà; tenim una necessitat innata d’agafar una mica de 
distància de nosaltres mateixos i representar la realitat 
–davant nostre, damunt d’un escenari– per entendre-
la millor. I també, és cert, de posar-nos al lloc de l’altre. 
Aquesta tradició no es pot perdre! No estic segura que la 
valorem prou però, en qualsevol cas, és evident que ho 
hauríem de fer. 

Com s’ubica la Teatral entre aquests grups?
La Teatral del Masnou no és un grup amateur de teatre. És 
una associació vinculada a una escola. D’aquesta mane-
ra, el que pretén és la formació. Em fa feliç pensar que a 
La Teatral es formen companyies que acaben fent teatre 
amateur (és just el que ha de passar!), però això passa 
després. 

Treballeu per la creació de públic per al teatre?
Jo crec que treballar pel teatre és treballar per al públic 
de teatre. Si fem bé la nostra feina i aconseguim que les 
persones que es vinculin a la nostra associació s’estimin el 
teatre em sembla que serà inevitable que, tard o d’hora, 
tinguin ganes de visitar una sala. 

Com podeu contactar-hi:  
associaciolateatral@gmail.com
Tel. 676 334 144 (Aina)

ENTITAT

Les representacions, com aquesta al parc del Llac, són la culminació de tot un procés creatiu.

Actuació a la plaça d’Ocata. Actrius en una representació.

LA TEATRAL
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ENTREVISTA

Irene 
Gisbert

De petita li deien ‘la nena que riu’. 
Segueix fent-ho, convençuda que 
la vida és una experiència tan in-
tensa que cal gaudir-ne a cada 
segon. De les classes de dansa con-
temporània va passar a ser perfu-
mista i, des de fa uns vint anys, crea 
olors que contribueixin a connec-
tar amb aquella essència de l’ésser 
humà que ens fa únics i que ens fa 
viure en equilibri amb la natura. 
A més, reivindica la importància 
de somriure i riure: ens oxigenem 
millor i ens sentim més bé.

Com va decidir fer-se perfumista?
Va ser una casualitat. Al nostre país no 
hi ha gens de tradició. Jo havia estudiat 
dansa contemporània i impartia classes 
particulars a la filla d’un perfumista. Un 
dia em va preguntar sobre els meus 
projectes de futur i, com que de la dan-
sa no podia viure, li vaig dir que volia 
estudiar cuina i muntar un restaurant. 
Ell em va aconsellar canviar la cuina per 
la perfumeria, perquè m’havia observat 
molt i pensava que tenia molta sensi-
bilitat i moltes qualitats. Vaig estar tres 
anys treballant amb ell, vaig fer cursos i 
vaig anar aprenent, i vaig muntar l’em-
presa, pensant que era una cosa molt 
senzilla...

I ho ha estat?
La veritat és que és molt bonic, però 
és mol complicat, per a mi, aquesta 
empresa seria com un celler de vi. Aquí 
hi ha una tradició claríssima de petits 
cellers de vi o caves; però no hi ha tradi-
ció, com sí que n’hi ha a França o Itàlia, 

de petits laboratoris de perfumeria. A 
més, és un mercat molt “marquista” i és 
complicat.

Com s’inventa un perfum?
Possiblement, igual que es fa una pin-
tura. Jo associo molt les olors amb els 
colors. Imagino que igual que un pintor 
va pensant els colors i els va provant, 
vaig pensant olors fins que tinc clar 
quines notes vull... Els perfums sempre 
tenen notes de sortida, de cor i notes 
de fons. Una de les qualitats de les 
essències és que fan olor i l’altra és que 
són volàtils, però cada una s’evapora a 
diferent velocitat; per tant, en un per-
fum has de barrejar olors interessants 
que s’evaporen a diferent velocitat, 
perquè el perfum evolucioni i comenci 
amb notes de sortida, que normalment 
són les cítriques, fresques, com poden 
ser les bergamotes, les aranges, les lli-
mones o les mandarines. Després, apa-
reixen totes les fruites, com les móres o 
les maduixes, o les flors i les herbes: la 

“Volíem 
reproduir la 
idea d’un vi 
pansa blan-
ca d’Alella en 
un perfum 
fet a Teià”

Irene Gisbert a les instal·lacions de la seva empresa.

lavanda, el romaní, la farigola..., que te-
nen una velocitat mitjana. I, finalment, 
hi ha les que són molt lentes o són 
molt olioses o són resines que pesen 
molt, que són les de fons, aquí hi ha les 
fustes, el líquens, les molses d’alzina, les 
molses de roure i les notes animals, que 
són sempre de síntesi...

Notes animals?
Sempre són de síntesi, no s’utilitza cap 
animal, evidentment. Antigament sí 
que es feia. L’àmbar gris són secrecions 
de catxalot que surt en el mar. Aquest 
es podria utilitzar perquè no es mal-
tracta cap animal, però els preus deuen 
ser astronòmics. 

En quina fase del procés de 
creació intervé?
Quan tens un celler de vi, tens el raïm 
al territori, primer conrees el raïm i des-
prés elabores el vi. Aquí no ho pots fer, 
perquè cada essència es produeix a un 
lloc del món i s’han de destil·lar en ori-

Perfumista i professora 
d’expressió corporal
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gen: si hi ha una plantació de lavanda, 
al costat de la plantació hi ha un alambí 
per destil·lar l’essència. Hi ha altres 
empreses que compren les essències i 
funcionen com un majorista, però ells 
també són perfumistes i són els que 
barregen. Com a perfumista que fa 
perfums el que es fa és anar barrejant i 
encarregar-los el que es necessita per-
què facin la composició. Hi ha un tema 
complicat de regulació, per això ho han 
de fer aquestes empreses. La meva fei-
na és més creativa.

Heu creat un perfum que 
reivindica la zona, una mena 
de denominació d’origen. 
Sí. Volíem reproduir la idea d’un vi pan-
sa blanca d’Alella en un perfum de Teià. 
Era un joc, perquè tenim la DO Alella, 
però sempre reivindico que, a més de 
vins, fem perfums. Fer un pansa blanca 
era complicat, perquè és molt poc floral 
i molt poc aromàtic. Havien de ser no-
tes relativament subtils, de bergamota i 

de te, principalment, que ens dóna una 
olor fresca volàtil, molt portable i molt 
agradable, però que en canvi no té 
notes de gessamí, que serien les d’un 
moscatell, o no té vainilla, que serien 
les d’un vi fet amb bóta.

També heu creat l’olor i 
l’ambientació d’hotels, museus 
i centres culturals.
Sí, treballem molt fent els productes, 
els perfums i les línies d’ambientacions 
de la majoria de museus, d’institucions, 
palaus i monuments de tota la penín-
sula, i també d’altres països, però ens 
costa més. Sí, treballem per a museus 
importants a Màlaga, a l’Alhambra de 
Granada, per a Los Reales Sitios de Es-
paña, el Real Alcázar de Sevilla, el Pala-
cio de Viana de Córdoba, que té quinze 
patis espectaculars, tots aromàtics... Els 
fem una olor per a cada pati, els fem el 
perfum, l’espelma perfumada, el sabó, 
tot perfumat amb les fragàncies que 
evoca el pati. Aquesta part m’encanta: 
vas a passejar per llocs macos i et diuen 
que facis una olor sobre aquell lloc. A 
Andalusia funciona molt bé perquè és 
aromàtica, està plena de tarongina, de 
gessamí, de xiprer... i és molt agradable. 
A altres zones costa més, però és una 
feina molt maca.

I el Masnou, quina olor fa?
Per a mi és l’olor del mar. El meu pare 
sempre parla del blau-verd, i hi ha 
espais del Masnou en què es té molt 
aquesta sensació, perquè veus pins i el 
mar al costat. Això seria el que definiria 
el Masnou: tenir una muntanya darrere, 
els pins, les alzines i el mar davant, ani-
ria per aquí l’olor.

Què hi posaria?
Notes d’algues. Una nota de mar no 
existeix en memòria essencial, llavors hi 
ha notes que es fan en laboratoris i que 
refan l’olor. La nota típica del mar és el 
calone, que jo el barrejaria, calone amb 
notes verdes, però vigilant molt, amb 
romaní, segurament; perquè el romaní 
és rosmarinus, que és la rosa del mar, 
aquella planta aromàtica que està sem-
pre a la vora del mar. El pi és complicat, 
perquè ens dóna olor de netejador de 
terres. I alguna nota cítrica; perquè són 
les notes fresques, estem a una ciutat 
fresca, lluminosa, per a mi els cítrics 
són la llum i, en el cas del Masnou, és 
un poble amb molta llum, amb micro-
clima. Per tant, hi hauria notes de mar, 
notes de cítrics i alguna nota verda, 
que no seria el pi; tot i que el Masnou 
és un poble de pins.

“L’olor del 
Masnou hau-
ria de tenir 
notes d’al-
gues, roma-
ní i alguna 
nota cítrica: 
molt fresca 
i amb molta 
llum”

Aquest mes de novembre farà al 
Masnou un curs d’expressió cor-
poral amb l’actriu Carme Pla. 
El curs serà de moviment. La Carme 
Pla farà la part de teatre i jo començo 
a treballar la dansa; però, de fet, a 
través del moviment, de notar i sentir 
el batec del cor, de buscar el ritme del 
teu cor i de dur el teu ritme, i això con-
vertir-ho en moviment. Per a mi, el cos 
és molt important, sentir el teu esque-
let, sentir els teus ossos, la teva estruc-
tura i poder expressar-te em sembla 
que és necessari per sentir-te viu. Com 
cal emocionar-se, que és el que faig 
amb les olors. Per a mi són dues coses 
que combinen i que, a més, treballem 
amb línies d’olis de massatges, amb 
olis vegetals que va molt lligat al món 
de la perfumeria i que ens aboca al 
coneixement del propi cos. Amb les 
olors anem aconseguint canviar l’estat 
de la persona. 

Les olors canvien l’estat d’ànim?
Sí. Normalment diuen que l’aromaterà-
pia modifica l’estat d’ànim; és a dir, que 
una rosa és equilibrant, que un espígol 
és calmant, que una taronja és eufo-
ritzant, que dóna una sensació de feli-
citat. Però encara que no siguin notes 
naturals, si tu arribes a un espai que fa 
olor a roba acabada de netejar, tens la 
sensació de benestar, perquè et sembla 
que fa olor a net i et relaxes immediata-
ment. Et provoca sensacions, jo defen-
so que l’aromateràpia pot tenir moltes 
propietats, però també hi ha altres 
olors que no existeixen com a oli essen-
cial i, per tant, no seria aromateràpia i 
et donen una sensació molt agradable 
i que, per tant, a tu et modifiquen: l’olor 
de cafè, l’olor de la vainilla, de seguida 
et provoca una sensació.

També es relacionen amb la 
memòria.
Les olors es codifiquen al sistema lím-
bic, que és la part més antiga del nostre 
cervell. Allà també es codifica la memò-
ria i les emocions; per tant, fan vincles: 
si una cosa l’has olorat la recordes 
molt més que si no l’haguessis olorat 
i si, a més, la sensació és agradable o 
desagradable també es vincula. Si vols 
que et recordin, ho has de fer sempre 
amb les olors, perquè és el sistema més 
eficaç que hi ha. Quan olores una cosa i 
després de temps la tornes a olorar re-
cordes el que passava l’altre cop que ho 
vas fer. Una cosa que s’olora es recorda 
un 70 % més que el que no s’olora. Els 
somnis no fan olor, i no es recorden. No 
sé per què, però és així.  
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El pressupost 2017 permet abaixar 
dues taxes i augmentar serveis
Les ordenances fiscals per al 2017, així 
com el pressupost, tenen el nostre full 
de ruta en les partides aprovades. Per 
una banda, pel que fa als ingressos 
municipals, no augmentem la pressió 
fiscal, aspecte bàsic per a nosaltres, 
i, per l’altra, el que ja podem aplicar  

–gràcies a la gestió dels anys ante-
riors respecte a la posada en marxa 
del nou contracte d’escombraires, 
que ha implicat una major presència 
de contenidors al carrer i una millora 
en el servei– és una rebaixa de la taxa 
d’escombraries domèstiques. També 
es rebaixa la taxa per al manteniment 
del clavegueram.

Es manté l’endeutament de l’Ajun-
tament a l’entorn del 42 %, menys de 
la meitat de la situació que ens vam 
trobar en el Govern del 2011. Tenim 
clara la voluntat de dotar econòmi-
cament els serveis socials per ser més 
eficaços. I seguim treballant per donar 

respostes a la ciutadania en aspectes 
socials com l’assistència domiciliària i 
la teleassistència.

Treballem també per donar una 
nova ubicació a l’EMUMM, atès que ac-
tualment on està ubicada ha arribat al 
seu màxim de capacitat. La seva funció 
de promoció musical ha esdevingut 
prou intensa i important per dotar-la 
d’una ubicació estable. Treballem, 
doncs, en els aspectes de la cultura 
que promouen l’enriquiment del co-
neixement dels nostres infants i joves. 

Les prioritats que vam marcar de 
via pública, com el pla de xoc de voreres 
i calçades, segueix un any més: 500 .000 

euros per any durant quatre anys per ar-
ranjar els desperfectes que hi ha en el 
municipi. També esperem acabar el Parc 
Vallmora, el pulmó verd del Masnou, així 
com tot l’entorn del nou pavelló. 

I, per acabar, com no pot ser d’una 
altra manera, des del Grup Municipal 
de CiU donem suport a totes les per-
sones que, per facilitar una consulta a 
través de les urnes, han estat imputa-
des per l’Estat. La discrepància no es 
resol mitjançant persecucions judicials 
sinó establint un bon diàleg que per-
meti als catalans exercir un dret tan 
elemental com és el de decidir el seu 
futur a través de les urnes.

El pressupost i les ordenances 
fiscals del 2017 ratifiquen 
el compromís adquirit
Com l’any passat, aquest mes d’octu-
bre hem presentat a l’aprovació del Ple 
les ordenances fiscals i els pressupos-
tos per al 2017. Tornem a fer coincidir 
en el mateix Ple la discussió sobre els 
ingressos i les despeses, ja que sols 
amb una correcta correlació entre 

ambdues partides es pot assegurar 
tenir la capacitat financera de fer allò 
que es pretén: assegurar la continuïtat 
dels serveis, contenir dels ingressos i 
mantenir la capacitat inversora.

Assolim l’objectiu de mantenir 
els tipus impositius a les ordenances 
fiscals i apliquem dues rebaixes signi-
ficatives: la taxa de recollida d’escom-
braries domiciliàries –amb un estalvi 
aproximat d’uns 19 € per llar– i la 
quota fixa de la taxa de clavegueram 
passa de 12 a 8 €; per tant, una menor 
càrrega impositiva per masnoví i mas-
novina.

El pressupost segueix els eixos 
planificats al PAM prioritzant els pro-

grames dirigits a protegir les persones 
en situació de vulnerabilitat, incremen-
tem prop d’un 12 % els recursos des-
tinats a benestar social, augmentem 
la despesa social per habitant un 8 % 
i destinem un 7 % més al transport pú-
blic per millorar-ne la prestació (incre-
ment de l’horari de servei, entre altres) 
i incrementem els recursos destinats a 
ensenyament, cultura i esport.

Aprovem una inversió a l’alça, un 
37 % més, per la combinació de recur-
sos propis (2 milions d’euros) i externs 
(650.000 € subvenció de la Diputació 
més 90.000 € de contribucions espe-
cials). Una inversió enfocada majori-
tàriament al manteniment de la via 

pública que, sens dubte, revertirà en 
un millor confort dels nostres conciu-
tadans. Destaquen actuacions com la 
millora de voreres i calçades, reformes 
de parcs infantils, dignificació de punts 
de recollida selectiva, realització del 
pla de millora de centres educatius, 
construcció del pas soterrat adaptat al 
carrer de Brasil…

Sols des del treball i la dedicació 
assolirem gestionar millor i més efici-
entment els recursos de què disposem 
i, sens dubte, aquest esforç revertirà en 
un Masnou a l’alçada de les expectati-
ves dels nostres veïns i veïnes. 

Continuarem treballant per fer-ho 
possible.

Els ciutadans sí compleixen la llei 
Tot i els continus retrets que des de 
C’s li fem a l’alcalde per la seva decisió 
infantil de retirar la bandera d’Espa-
nya del pal de l’Ajuntament, decisió 
que no està emparada per cap llei, 
ni molt menys mandat democràtic 
(expressió que s’utilitza últimament 

per no complir les lleis que a un no 
li agraden), i que ens costarà diners 
a tots, l’alcalde, que recordem que 
només va obtenir el 16% de votants 
del cens electoral, segueix en la seva 
decisió ferma de no col·locar-la fins 
que li obligui un jutjat.

Dic que ens costarà diners per-
què s’ha presentat un procediment 
judicial contra l’Ajuntament que 
òbviament acabarà amb sentència 
desfavorable i condemna a costes.

Però aquesta vegada, el poble 
s’ha rebel·lat contra l’esmentada de-
cisió, i la vigília de la festivitat de la 

Hispanitat, al Masnou va apuntar el 
dia amb banderes d’Espanya onejant 
pels nostres carrers, com a mostra de 
normalitat democràtica i convivència 
pacífica. Si l’11 de setembre els ciuta-
dans decideixen penjar senyeres, és 
normal que els mateixos ciutadans 
decideixin penjar “rojigualdas”.

Una simbologia especial té la foto 
que il·lustra aquest escrit, ja que, en 
certa manera, els ciutadans han vol-
gut complir amb la llei i han restituït 
la legalitat i la neutralitat política que 
ha d’imperar en totes les institucions. 
Olé per ells!

TRIBUNA POLÍTICA

Jordi Matas
Regidor del Grup 
Municipal de CiU

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

Frans Avilés  
Portaveu del 
Grup Municipal 
de Ciutadans

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals 
que formen el consistori. Als set grups municipals es 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.
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Aquest mes  l’assemblea de la CUP 
cedim el nostre espai al col·lectiu 
d’Afectades per la Crisi del Masnou:
El col·lectiu Afectades per la Crisi del 
Masnou ens constituïm com una eina 
d’empoderament ciutadà, per tal de 
posar en relleu la greu problemàtica 
d’emergència habitacional i de po-
bresa energètica existent també a la 
nostra vila, i per proporcionar asses-

sorament col·lectiu a les persones 
afectades.

Des del col·lectiu volem denunci-
ar que avui dia els Serveis Socials del 
Masnou encara no disposen de pro-
tocols d’aplicació de la Llei 24/2015 
contra els desnonaments i la pobresa 
energètica, malgrat que està vigent 
des de fa gairebé un any i mig.

Volem també posar de manifest 
que l’Equip de Govern del Masnou 
aborda aquesta greu problemàtica 
des de la caritat en lloc de proporci-
onar eines per a l’exercici dels nostres 
drets garantits per llei. Per exemple, el 
nostre consistori estigmatitza la situ-
ació de vulnerabilitat de les famílies 

fent-les assistir a formacions sobre com 
administrar la seva economia domèsti-
ca, com si no en sabessin, en comptes 
d’abordar el problema com a socioe-
conòmic i estructural que és.

És, a més, inadmissible que avui 
dia, i estant obligats per llei, la nostra 
vila no disposi d’un parc públic d’habi-
tatge social, malgrat són coneixedors 
que hi ha almenys 31 pisos buits en 
mans de bancs o del “banc dolent”.

Davant la ineptitud i manca de vo-
luntat del nostre consistori, seguirem 
denunciant la seva inacció i proporci-
onant assessorament a totes les veïnes 
afectades per la crisi! Vine i participa a 
les nostres assemblees col·lectives!

Compromisos i celeritats
Ens trobem en la recta final de l’any 
amb un Equip de Govern obstinat 
a demostrar que treballen molt i 
que segueixen les seves iniciatives, 
però que no han acabat molts dels 
compromisos passats. Encara està 
pendent d’acabar el Poliesportiu 
nou, encara no han començat a re-

modelar i crear el nou casal de barri 
de Bellresguard, el Parc Vallmora –
una obra que va per llarg– , encara 
està en fase d’executar la reforma 
del pas soterrani del carrer de Bra-
sil, el pla de mobilitat encara no 
està donant els seus fruits i, men-
trestant, volen encetar nous pro-
jectes, ambiciosos, perillosos, com 
és la reurbanització de la parcel·la 
del Casino del Masnou... amb una 
dubtosa celeritat. El nostre grup no 
ha donat suport, per ara, a aquesta 
iniciativa. Encara que ens agradaria 
que es portes a terme en un futur, 
pensem que la forma i la celeritat 
en què s’estan fent les gestions per 

conduir aquest projecte no són del 
tot adequades. Partint del fet que 
és un espai privat i d’una comunitat 
de socis (socis del Casino) sempre 
hem cregut que primer ha de pas-
sar per un acord amb la junta de 
socis i, posteriorment, amb la ciu-
tadania per plantejar quin estil o 
tipus d’equipament ens agradaria. 

I, en espera de veure com es 
desenvolupen certs esdeveni-
ments polítics, la nostra agrupació, 
el PSC, juntament amb la federació 
del Maresme, volem manifestar el 
nostre suport al No a la investidu-
ra de Rajoy. Lamenten la situació 
en què hem abocat el país i pen-

sem que l’única solució per fer un 
canvi de rumb és una coalició amb 
les esquerres. Quan escric aquest 
article, és previst que el 4, 5 i 6 de 
novembre, en el si del congrés del 
PSC, debatrem aquest i altres temes, 
com la relació del nostre partit amb 
el PSOE o amb el Congrés a partir 
d’haver trencat la disciplina de vot. 

Jo, socialista, militant del PSC 
des de fa un any (quan quasi ningú 
se’n volia fer), em sento orgullosa 
de la integritat ideològica, ètica i 
fermesa que han mostrat tots els 
nostres representants al Congrés. 
Visca el PSC. D’esquerres, federalista 
i socialdemòcrata!

Al Masnou, al 2017, la vida seguirà igual! O pitjor!
Com escrivia fa un any, l’actuació d’ERC-CiU en 
l’aprovació de les ordenances fiscals (OF) –allò que 
masnovins i masnovines haurem de pagar a l’Ajun-
tament l’any vinent– i del pressupost municipal (PR) 
per al 2017 es podria resumir amb: més fariseisme 
(diuen el que els interessa i callen el que els perjudi-
ca), menys transparència (posen pals a les rodes a la 
tasca de l’oposició retallant informació i no donant 
prou temps per estudiar les seves propostes) i apli-
cació “sense pietat” de la majoria absoluta del Govern.
I dic “sense pietat” perquè ERC-CiU, amb les OF, conti-
nuen castigant les butxaques de la gent del Masnou i, 
amb el PR, decideixen gastar “quant i a on” en funció 

de criteris de partit i no dels interessos de la ciutada-
nia i, a més, ho fan amb la més absoluta arrogància, 
rebutjant totes les propostes de l’oposició.
En les OF van rebutjar les 30 propostes d’ICV-EUiA, 
entre les quals ressaltem que:
ERC-CiU van votar NO a:
1. Rebaixar l’IBI del 0,81 % al 0,79 %
2. Rebaixar les escombraries dels 115,28 € als 100 €.
3. Suprimir el pagament per la taxa de clavegueram.
4. Rebaixar el cost de la grua de 91,8 € a 75 €.
5. Rebaixar la zona blava de 0,75 € / hora a 0,60 €/
hora
6. ...
I també van votar NO a les nostres propostes de 
bonificar l’IBI als habitatges protegits, així com un 
seguit d’actuacions destinades a augmentar la con-
tractació, a la millora del medi ambient, a l’impuls 
als establiments de venda de producte ecològic o 
de proximitat...
I el pressupost? Doncs si no vols brou, tres tasses!: 
ERC-CiU van rebutjar TOTES les nostres esmenes (47) 
i van dir NO a destinar: 
a) 50.000 € a subvencionar la instal·lació de rampes i 

ascensors en edificis plurifamiliars. 
b) 50.000 € a subvencionar l’IBI a les famílies més 
desafavorides. 
c) 20.000 € a subvencionar les famílies que eduquin 
els seus infants a les escoles bressol municipals.
d) 17.500 € al Projecte de Reutilització de Llibres de 
Text.
També van dir NO a augmentar:
a) 34.500 € els diners per a Acció Social.
b) 21.850 € per afavorir la creació de llocs de treball.
c) 6.000 € per al Pla d’Acció Jove.
d) 4.000 € per a les activitats del CIRD.
e) 3.000 € per subvencionar les entitats esportives.
Finalment, a les inversions, ERC-CiU ens van dir NO 
a dedicar:
a) 300.000 € a comprar habitatges per formar part 
d’un parc d’Habitatge Social.
b) 100.000 € a redactar el projecte d’una nau poli-
valent per:
• Donar cabuda a moltes de les activitats que orga-
nitzen les entitats joves del Masnou.
• Oferir activitats per a joves els caps de setmana 
(facilitant així que no hagin de sortir del Masnou).

• Acollir altres activitats com ara concerts, conven-
cions i altres activitats a realitzar a cobert i per a les 
quals es prevegi una gran assistència de públic.
c) 100.000 € a millorar les instal·lacions dels centres 
públics d’ensenyament amb l’excusa que això perto-
ca al Departament d’Ensenyament. Com haureu sen-
tit més d’una vegada: “l’un per l’altre i tot està per fer!”
Per totes aquestes negatives, que, en el cas de les OF, 
a qui més perjudiquen és a la gent del Masnou i espe-
cialment als qui més pateixen els efectes de la crisi, 
i perquè, en el cas del PR, la proposta del Govern no 
està pensada per donar solució als problemes reals 
dels nostres veïns i veïnes, sinó que més aviat respon 
a una política d’aparador, ICV-EUiA vàrem votar en 
contra de les propostes d’ERC-CiU. 
Com podeu veure i en la nostra opinió, malaurada-
ment, al Masnou, l’any 2017, la vida seguirà igual! (o 
pitjor!).
Més informació a: 
http://www.iniciativa.cat/ca/news/erc-ciu-rebut-
gen-30-esmenes-dicv-euia-ordenances-fiscals-
2017http://www.iniciativa.cat/ca/news/erc-ciu-
rebutgen-47-esmenes-dicv-euia-pressupost-2017.

Tots Sants
Les tradicions continuen, i Tots Sants 
ha tingut al Masnou el seu espai de re-
cord als nostres difunts, amb assistèn-
cia massiva de masnovins al cementi-
ri per honorar el record de familiars i 
amics que ens han anat deixant i als 
quals algun dia acompanyarem. Des 
de les creences de cadascú, el nostre 
record per a tots ells.

El Casino del Masnou
Al Ple d’octubre, amb els vots del Go-
vern (ERC-CIU) es va aprovar la “picona-
dora” sobre els drets legítims dels socis 
del Casino del Masnou, a qui i a través 
d’una proposta enunciada així: “Apro-
vació del programa de participació ciu-
tadana i de l’avanç de modificació pun-
tual del Pla General d’Ordenació del 
Masnou en l’àmbit de la parcel·la del 
Casino” (enunciat pensat per distreure 
l’atenció sobre l’essència del seu con-
tingut), s’inicia un procés d’”expropiació 
de facto” del pati del Casino, però sen-
se preu just. Ni són les formes ni és el 
contingut. Un nou i innecessari front 
litigiós de l’Equip de Govern, en causar 
greus perjudicis als socis.

Rajoy president
Sembla que els esdeveniments lò-
gics s’han imposat i el PP –partit més 
votat– torna a governar per a quatre 
anys més. Disgust màxim de l’inde-
pendentisme i l’esquerra procomu-
nista de Podemos. Els primers, en 
fracassar la seva aposta per la ruptura 
constitucionalista. Els segons, en veu-
re com se’ls escapa el cel (o l’havien 
posat per testimoni...?)

Independentisme català i Rufián
“Gratificant” la intervenció realitzada 
pel Sr. Rufián al Congrés de Diputats. 
El vam comprendre perfectament. 
Discurs amable, intel·ligent, creatiu, 
conciliador i carregat de propostes, 

fidel reflex de tot allò que no volem 
ser. Molta vergonya aliena de no pocs 
catalans. Radicalitat independentista 
al descobert. A ulls de tots. Certament, 
impagable.

PSC
En el seu dia, va representar al PSOE 
a Catalunya, evolucionant cap a no 
se sap on: “dret” a decidir, federalisme 
“asimètric”, “consultes o referèndum”... 
sempre, i per descomptat, contra el PP, 
però també minant els vots del PSOE a 
la resta d’Espanya, amén dels seus. Si 
en el seu dia van recollir aquells vots 
per mantenir la seva “elit catalanista”, 
els tornarien dignament al PSOE? El 
temps ho dirà.

Mónica 
González 
Regidora del 
Grup Municipal 
del PSC-CP

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

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Jornades per la sobirania energètica
El model energètic que s’ha imposat a la 

nostra societat, contra el qual ens rebel·lem, és 
un dels exemples més cruents del neolibera-
lisme salvatge que causa desigualtats i empo-
breix la població. L’actual oligopoli energètic 
concentra bene�cis milionaris a través de 
l’abús sobre els i les consumidores i deixa 
excloses les més vulnerables, víctimes de la 

pobresa energètica. Per això reivindiquem 
també l’energia com un àmbit més en el qual 
recuperar les sobiranies que ens han pres. 
Com fer-ho? Lluitant contra l’oligopoli de les 
grans empreses, proposant alternatives 
basades en l’ús de les energies renovables 
produïdes arreu del territori, i qüestionant el 
model energètic en tota la seva magnitud.

Per això, els 3 primers caps de setmana de 
març organitzem les Jornades per la Sobirania 
Energètica, amb la presència de col·labo-
radores de SOM Energia, l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica, Enginyers Sense Fronteres 
i la Xarxa per la Sobirania Energètica. 

Us hi esperem! 

Grup Municipal 
de la CUP-PA
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 27
@AtleticdeMasnou per haver aconseguit un desfibril·lador 
com a premi pel seu fair play #elMasnou #futbol @FCF_CAT 
pic.twitter.com/XKMww8Q2uQ
 
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 20
El Banc dels Aliments busca voluntaris per al #granrecapte 
del 25 i 26 de novembre #elMasnou @GranRecapte 
ow.ly/tPMc305mlWA
 
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 10
Jaume Maristany i Josep Traver, en concert amb Andrea 
Motis, Rita Payés, Esteve Pi i Joan Chamorro #elMasnou 
#jazz ow.ly/T6BH3051xUn pic.twitter.com/1pXm3GTDIZ
 
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 10
Felicitem al @cpelmasnou pel seu cinquè lloc al mundial de 
#patinatge artístic #elMasnou pic.twitter.com/pxVmvTPPrl 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 6
La masnovina Elisenda Guiu, guanyadora del 1r combat del 
Torneig de Dramatúrgia Catalana de @temporadaalta amb el 
seu text “No és un adéu” pic.twitter.com/8TPNhpxuT3
 
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 18
#elMasnou mostra el seu condol i dóna suport a 
@premiademar. Hem posat a la seva disposició Policia Local 
i Serveis Socials municipals.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

El Casino ha estat i és un punt emblemàtic del Masnou i la 
seva vida cultural. Quan l’Ajuntament comença a treballar 
una proposta per a l’entitat, reproduïm la imatge d’una fun-
ció d’una coral, probablement l’Orfeó Masnoví, a l’escenari 
del Casino del Masnou. Una de les cantants podria ser Car-
men Alemany. El decorat encara existeix. Anys 1920-1930. 

Autor: Manuel Sendra 
Donació: Francesc Duran Pons
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou 
Fotografia núm. 14.863

NO M’AGRADA
No m’agrada que faci tants mesos que vegi tan pocs obrers 
en la construcció del futur parc...  Lurdes Fernández Vargas

M’agrada/No m’agrada
Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges 
que més us agraden del Masnou i les que menys. Podeu 
enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic 
elmasnouviu@elmasnou.cat. No es publicaran comentaris 
que atemptin contra persones o institucions.

M’AGRADA
M’agrada que els nostres nens i nenes puguin gaudir 
de jocs nous als parcs. Olga Martí

El Masnou Viu us convida a fer una pregunta a un regidor sobre la gestió 
del municipi. La publicació farà arribar la vostra consulta directament a 
l’edil perquè us sigui contestada. Podeu fer arribar les vostres consultes al 
correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat. Entre les consultes rebudes 
se’n seleccionarà una per publicar-la.

L Í N I A  D I R E C TA

El Masnou a les xarxes
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  NOVEMBRE

  Dilluns 7
18 h / Els Vienesos

Taller Temàtic Servei 
de Voluntariat Europeu

 
Mobilitat Internacional Jove del 
Maresme
Preu: Gratuït
Cal inscripció prèvia. Per a més 
informació: Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament del Masnou. Tel.: 
93 557 18 46. a/e: joventut@elmas-
nou.cat
Ho organitza: Servei de Mobilitat Internacio·
nal Jove del Maresme

19.30 h / Casal de la Gent Gran Can 
Malet

Taula rodona “El Masnou 
per la lluita contra el càn-
cer”

 
Xerrada amb l’objectiu de sensibi·
litzar la ciutadania amb la malaltia 
i presentar l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC) per donar 
a conèixer la seva tasca i apropar·la 
al nostre municipi.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 8
18 h / Ca n’Humet (Espai de tro·
bada)

Aula d’Estudi 
Dinamitzada

 
Adreçat a adolescents de 12 a 17 
anys. Els dimarts, de 18 a 20 h, l’es·
pai de trobada de Ca n’Humet es 
transforma en un aula d’estudi on 
t’ajudarem a estudiar i fer treballs 
de classe. Per a més informació po·
deu consultar l’app del PIJ Ca n’Hu·
met o enviar un correu electrònic 
a pij@elmasnou,cat. Cal inscripció 
prèvia
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

8 / Sala Joan Comellas

“Física quàntica 
elemental: aplicacions 
i sorpreses”

 
Conferència a càrrec de David Jou 
Mirabent, 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 9
10 h / CIRD (Centre d’Informació i 
Recursos per a la Dona)

Taller per a dones: 
Acció-Reacció

 
A càrrec de l’actriu Eva de Luis
Gràcies al cinema disposem de 
moltes i meravelloses eines per 
analitzar i treballar situacions reals 
des de la distància i la comoditat de 
la ficció, fet que ens permetrà tro·

bar noves formes de comunicació 
i relació.
Els dies 9, 16, 23 i 30 de novembre, 
de 10 a 12 h
Places limitades. Cal reservar al 
CIRD. 
Telèfon 93 557 18 70; igualtat@el-
masnou.cat
Servei de cura d’infants
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Espai social Masnou Alt. Pista 
esportiva de Pau Casals.

Curs de costura. 
Màquina i manual

 
Informació al telèfon 600 80 01 48 
o a l’espai social Masnou Alt, pistes 
esportives Pau Casals el Masnou, 
de dilluns a divendres de 16 a 22 h. 
A Facebook: espai social Luz del 
Alba. c.c.luzdelalba@live.com
Ho organitza: Espai social Luz del alba

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb... Maria 
Barbal. Comentari de la 
novel·la Carrer Bolívia

 
Trenta anys avalen la trajectòria 
d’una de les novel·listes més des·
tacades de la literatura catalana 
contemporània. Vine a la Biblioteca 
a conèixer·la personalment.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 11
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre 
¿Quién cuidará de ti?, de 
Rafael Aranda

 
¿Quien cuidará de ti? narra la his·
tòria de Carlos, un cantant de 
música country que actua cada nit 
al Tennessee, un local del Born, a 
Barcelona. L’amor condicionarà la 
seva vida i la dels personatges que 
l’acompanyen, mostrant les seves 
diverses cares. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Sala Joan Comellas

Exposició “Infància del 
PSUC”

 
La Fundació Nous Horitzons ha 
realitzat aquesta exposició en 
ocasió del retorn dels documents 
incautats per les tropes franquistes 
i procedents de l’Arxiu General de la 
Guerra Civil Espanyola de Salaman·
ca. Fins al 31 de novembre.
Conferència inaugural “PSUC: orí·
gens, República, fundació i guerra 
civil?”, a càrrec de Maria del Carme 
Cebrián Serret, doctora en Antropo·
logia Social per la Universitat Rovira 
i Virgili.
Ho organitza: Fundació Nous Horitzons, ICV El 
Masnou, EUiA, Ajuntament del Masnou

  Dissabte 12
12 h / Ajuntament

Celebració de les Noces 
d’Or 2016

 
Homenatge a les parelles que du·

rant el 2016 celebren els cinquanta 
anys de convivència.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Ca n’Humet

Crear i Guixar. Activitat 
en commemoració del 
Dia Internacional dels 
Drets dels Infants

 
Pissarres netes i polides preparades 
per embrutar, esborrar i pintar!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Lleu·
reka Projectes Educatius

19 h / Gent del Masnou

Parlem de bolets
 

Conferència i mostra gastronòmica. 
Moderador: Sr. X. Noguer. Confe·
renciants: Sra. M. Hernández, Sr. J. 
M. Barrachina i Sr. J. Rigau.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes 
del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Neus Català, un cel de plom
 

Preu: 10 €
L’actriu Mercè Arànega interpreta 
la vida de Neus Català, la darrera 
supervivent catalana del camp 
d’extermini de dones de Ravens·
brück, a partir de la novel·la de 
Carme Martí que condensa els seus 
records quan va ser capturada i de·
portada als camps de Ravensbrück 
i de Holleischen. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 13
Diumenge 13 de novembre 
9 h / Pla de l’arròs, (dipòsit de 
l’aigua), a les 9.30 h per iniciar la 
trobada

XIX Trobada anem 
a buscar bolets

 
Sortida des de la plaça de Marcel·
lina de Monteys en cotxes parti·
culars. Els qui ho vulguin poden 
anar directament al Pla de l’arròs, 
(dipòsit de l’aigua), on per iniciar 
la trobada menjarem uns bons 
entrepans. (Esmorzar a càrrec de 
l’organització). Cal portar el dinar.
Activitat oberta i gratuïta per a 
tothom
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Mas·
nou amb la col·laboració de Gent del Masnou, 
La Caixa i Ajuntament del Masnou

10 h / Av. Joan XXIII

Fira de Tardor
 

Fira multisectorial de comerç amb 
activitats lúdiques·esportives, amb 
actuacions musicals, tallers infan·
tils, exhibicions de balls...
Ho organitza: Federació de Comerç, la Indús·
tria i el Turisme del Masnou

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua 
del Masnou

 
Us convidem a submergir·vos sota 
terra per descobrir un tram de les 
mines d’aigua Cresta i Malet, que 
formen part d’un laberint de gale·

ries de 27 km. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc 
polzades

 
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

  Dilluns 14
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

“Aquí, els nostres invents”
 

Exposició que vol apropar els in·
vents que es desenvolupen a Ca·
talunya, així com a altres punts de 
l’Estat, per tal de fomentar la inno·
vació. Presenta 16 invents d’univer·
sitats, centres de recerca i empreses 
de Catalunya en col·laboració amb 
altres institucions. Del 14 de no·
vembre al 9 de desembre.
Ho organitza: Associació Catalana de Comu·
nicació Científica en col·laboració amb LAC 
Associació Cultural

  Dimarts 15
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

BiblioLAB: Llegir a 
un amic de quatre potes

 
Taller en què es crea un espai de 
complicitat on s’ensenya els més 
petits a confiar en si mateixos en 
treballar l’expressió oral, les habili·
tats socials i la lectura activa a un 
amic molt especial: un gos. Conei·
xeran dos gossos de teràpia edu·
cats específicament per assistir en 
aquests tallers. Animeu·vos a ser els 
protagonistes. Per a nens i nenes de 
5 a 8 anys, que sàpiguen llegir. Pla·
ces limitades, cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h / Ca n’Humet (Espai de 
trobada)

Aula d’Estudi Dinamitzada
 

Els dimarts, de 18 a 20 h, l’espai de 
trobada de Ca n’Humet es transfor·
ma en un aula d’estudi on t’ajuden 
a estudiar i fer treballs de classe. Per 
a més informació podeu consultar 
l’app del PIJ Ca n’Humet o enviar un 
correu electrònic a pij@elmasnou.
cat. Cal inscripció prèvia. Adreçat a 
adolescents de 12 a 17 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Joan Comellas

“Any Cervantes: 
Cervantes y el mundo 
del Quijote”

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

  Divendres 18
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

El descobriment 
del petit llop

 

Taller de la Setmana de la Ciència. A 
càrrec de Taller de dibuix Queralt Vi·
ladevall. El conte·taller del petit llop 
ens ajudarà a veure el món com un 
lloc sorprenent i meravellós on les 
coses que ens semblen dolentes 
poden també ser considerades bo·
nes. Per a infants de 4 a 9 anys. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Sala Joan Comellas

Inauguració VIII Jornades 
de Fotografia del Masnou

 
Exposicions fins al 27 de novembre.
Inauguració de les VIII Jornades de 
Fotografia del Masnou. Inauguració 
de l’exposició “Crònica de la Barce·
lona del anys 60”, del fotògraf Oriol 
Maspons, més taula rodona.
Taula Rodona: “Crònica d’una 
ciutat visual i escrita”, amb Laura 
Terré (historiadora de la fotografia 
i comissària d’exposicions), J. A. Ma·
soliver Ródenas (escriptor i crític li·
terari), Esteve Riambau (director de 
la Filmoteca de Catalunya).
Inauguració de l’exposició “Crònica 
de la Barcelona del anys 60”, del 
fotògraf Oriol Maspons. Vegeu el 
programa complet a la pàgina 21.
Ho organitza: FEM (Associació Fotogràfica 
el Masnou)

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre 
Esforç, prudència 
i llibertat, d’Esteve Pujol

 
Obra guanyadora del premi Joan 
Profitós d’Assaig Pedagògic 2014, 
proposa respostes a les preguntes 
que es poden fer els adults que pro·
curen educar fills i alumnes.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 19
11 h / Biblioteca Joan Coromines 

El vestit nou de 
l’emperador

 
A càrrec de Teatre Aula, a la sala po·
livalent de la Biblioteca. Aforament 
limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

16.30 h / Pistes d’skate Pau Casals

Exhibició i taller 
d’skateboard

 
Activitat en commemoració del Dia 
Internacional dels Drets dels Infants. 
Activitat per a infants de 6 a 11 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Carvings 

18 h / Parròquia de Sant Pere 

El gran joc del Masnou 
 

Un repte amb pistes escampades 
per tota la població, enigmes i pro·
ves esbojarrades que haureu de fer 
amb un telèfon i un compte d’Ins·
tagram. Cal inscripció prèvia, que 
podeu fer: al Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou (93 557 18 30, 
museu.nautica@elmasnou.cat) o en 
persona: a l’Oficina de Turisme (93 
557 18 34, turisme@elmasnou.cat)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

AGENDA.  Des del 7 de novembre fins al 3 de desembre
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19.30 h / Mercat Municipal

3a Nit de Tapes al Mercat 
Municipal

 
El Mercat Municipal del Masnou 
obre les seves portes de nit per 
oferir·nos un gran tast dels pro·
ductes que ofereix. Activitats que 
es podran gaudir en família amb 
els més petits: pallassos, tallers 
per a infants, balls, maquillatge, 
Dj animant la festa tota la nit, etc. i 
un gran espectacle amb la Colla de 
Diables del Masnou.
Ho organitza: Associació de Venedors del 
Mercat Municipal·Ajuntament del Masnou

20 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de gospel
 

Preu: donatiu 5 €
A finals de novembre el tradicional 
Concert solidari de Gospel a càrrec 
del cor “Sedeta Gospel Singer” de 
Barcelona, que ens ompliran els 
cors amb els seus temes i la seva 
gran sensibilitat. Canten a cappella. 
Ho organitza: Esquima

  Diumenge 20
11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc 
polzades

 
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

11 h / Cementiri Municipal del 
Masnou

Visita guiada El 
Cementiri, un museu 
a l’aire lliure

 
Amb aquesta visita coneixereu el 
Cementiri Municipal del Masnou 
des d’un altre punt de vista: un 
museu a l’aire lliure. Podreu con·
templar la creu de terme del 1500 
que ha sigut recentment restaura·
da; obres d’art dissenyades i escul·
pides per artistes de renom com 
ara Frederic Marès, Rafael Atché 
o Josep Llimona; descobrir perso·
natges molt rellevants així com fets 
que han conformat la identitat i la 
història del municipi. Cal inscripció 
prèvia: Oficina de Turisme · Casa 
de Cultura (93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat) o Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou (93 557 18 
30, museu.nautica@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Jardins Països Catalans 

Jocs de fusta familiars
 

Activitat en commemoració del Dia 
Internacional dels Drets dels Infants
Les activitats es duran a terme d’11 
a 14h i de 16 a 19 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Festa 
i Fusta 

12 h / Plaça d’Ocata 

Swing a Ocata
Ballada de Lindy Hop

 
Cada tercer diumenge de mes om·
plim la plaça d’Ocata amb el millor 
swing. Vine a ballar i a gaudir de la 
música, de 12 a 14 h. T’hi esperem!
Ho organitza: Associació Ple de Swing

  Dilluns 21
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines 

La bombeta Marieta
 

Conte teatrealitzat sobre l’energia
Cada vegada es té menys dubtes 
sobre l’esgotament actual de les 
fonts d’energia no renovables. Per 
aquest motiu, cal adaptar·nos a la 
nova realitat i actuar, tot estalvi·
ant la despesa energètica, essent 
més eficients i emprant energies 
renovables. Aquests objectius es 
poden assolir mitjançant activitats 
educatives. Per a nens i nenes de 3 a 
6 anys, cal inscripció prèvia. Envieu 
un correu a b.masnou.jc@diba.cat 
indicant el nom i l’edat de l’infant i 
un telèfon de contacte. La inscripció 
es fa efectiva un cop la biblioteca la 
confirma. Per a més informació, se·
guiu el Facebook de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dimarts 22
18 h / Ca n’Humet (Espai de 
trobada)

Aula d’Estudi 
Dinamitzada

 
Adreçat a adolescents de 12 a 17 
anys. Els dimarts, de 18 a 20 h, l’es·
pai de trobada de Ca n’Humet es 
transforma en un aula d’estudi on 
t’ajudarem a estudiar i fer treballs de 
classe. Per a més informació podeu 
consultar l’app del PIJ Ca n’Humet 
o enviar un correu electrònic a pij@
elmasnou.cat. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Joan Comellas 

“L’Islam també forma part 
del passat de Catalunya”

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

19 h / Can Malet, segona planta 

“El canvi de comptadors 
elèctrics. Què suposa la 
instal·lació dels 
comptadors telemàtics”

 
Xerrada·col·loqui per donar a co·
nèixer i debatre el sistema i els 
canvis derivats de la instal·lació dels 
comptadors digitals a les nostres 
llars. Realitzada per l’OCUC, Asso·
ciació de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 23
19 h / Biblioteca Joan Coromines 

Tertúlia literària: La dona 
silenciosa, de Monika 
Zgustová

 
A càrrec de Maria Carme Roca.
En la dramàtica conjuntura de la 
Praga sotmesa a la invasió nazi i 

a la barbàrie soviètica, Sylva, una 
dona enigmàtica i reservada d’ori·
gen aristocràtic, comprova en la 
seva vellesa que poques coses en 
la vida depenen dels nostres desigs. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 24
20 h / Can Malet, segona planta 

24a Mostra de films de 
dones de Barcelona 2016 
al Masnou. Conegudes 
(també) a casa 

 
Reproducció de “Cartes a Maria”
Arran l’Alzheimer del seu pare, la 
directora comença la reconstruc·
ció de la història del seu avi, exiliat 
republicà. Maite, a través de les 
cartes, fotografies i objectes que 
troba del seu avi, recrea una història 
familiar per apropar·se al seu pare i 
lluitar contra l’oblit.
Ho organitza: Ajuntament del Manou, CIRD

  Divendres 25
11 h / Maxi·Dia supermercat 

El Gran Recapte Recollida 
d’Aliments Banc 
d’Aliments de Catalunya

 
Com cada any participem al “Gran 
Recapte” organitzat pel Banc d’Ali·
ments de Barcelona. 
Divendres: d’11 h a 21 h; dissabte: 
tot el matí (de 9 a 16 hores)
Ho organitza: Banc d’Aliments de Barcelona

17 h / Pistes esportives de Pau 
Casals 

Gimcana, infants jugueu 
plegats!

 
Activitat en commemoració del 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants. Gimcana i exhibició de ball 
a càrrec del Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure Luz 
del Alba i Ajuntament del Masnou

19 h / Plaça de la Llibertat 

Aturem la violència
Lectura del manifest i en-
cesa d’espelmes

 
Acte per commemorar el 25 de 
novembre Dia Internacional per 
l’Eradicació de la Violència vers les 
Dones, amb la participació de GAT 
(Grup d’Aficionats de Teatre del 
Masnou).
Ho organitza: Ajuntament de El Masnou

19.15 h / Ajuntament. Sala de plens

Presentació de la publi-
cació L’obra arquitectòni-
ca de Bonaventura Basse-
goda i Amigó a la vila 
del Masnou i veredicte 
de la VII Beca de recerca 
local del Masnou

 
Comptarem amb la presència de 
Bonaventura Bassegoda i Hugas i 
es farà públic el veredicte del pro·
jecte guanyador de la VII Beca de 

recerca local del Masnou.També es 
farà públic el veredicte del projecte 
guanyador de la VII Beca de recerca 
local que versa sobre Lluís Millet, el 
seu llegat i el cant coral.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h / Espai Escènic Ca 
n’Humet

Nit de l’esport 2016
 

Entrega de premis com a reconei·
xement a esportistes, equips i per·
sones vinculades a l’esport que al 
llarg de la temporada 2015·2016 
han aconseguit fites importants.
Ho organitza: Ajuntament El Masnou 

  Dissabte 26
10 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Taller Teatre i moviment: 
Terra, aigua, foc i aire
A càrrec de Carme Pla i 
Irene Gisbert

 
Preu: 39 €. El treball a partir de la 
percepció del cos en moviment i la 
consciència corporal serà el camí 
que ens guiarà cap a l’expressió te·
atral, de la mà de l’actriu Carme Pla 
i la professora de dansa i expressió 
corporal Irene Gisbert. El taller con·
sisteix en quatre sessions de dues 
hores i mitja cada una: el 26 i 27 de 
novembre i el 3 i el 4 de desembre, 
de 10 a 12.30 h. cultura@elmasnou.
cat o al telèfon 93 5571851
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Plaça de Marcel·lina de
Monteys 

Taller de Postals 
i Ornaments de Nadal

 
Activitat en commemoració del 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Fem Fira

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines 

Presentació de Les 
estacions de l’ésser, de 
Josep Xurigué

 
Llibre de poesia publicat per Edici·
ones Oblicuas. A càrrec de l’autor.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h / Parròquia de Sant Pere 

Representació del cant 
litúrgic de la Sibil·la

 
A l’església de Sant Pere es repre·
sentarà el cant litúrgic de la Sibil·
la, amb la soprano Mar Carrero, 
veus masculines i instruments. 
Col·laboren Parròquia de St. Pere, 
Grallers del Masnou i Ajuntament 
del Masnou.
Ho organitza: Capitanes del Masnou i Associ·
ació UNESCO Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Swing Out Night
Nit de swing per gaudir 
ballant i escoltant música

 
Nit de swing per gaudir ballant i 

escoltant la música en directe del 
grup The Swing Air Force i els vinils 
de The swing Makers. Preu: 4 €. 
Ho organitza: Ple de swing i Ajuntament del 
Masnou

  Diumenge 27
10 h / Voltants del Casinet 

IV Jornada d’entitats
 

Vine a gaudir de concerts, exhi·
bicions, tallers, jocs i activitats de 
les entitats que omplen de vida al 
Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parròquia de Sant Pere 

Itinerari El Masnou. 
Terra de Mar

 
Us convidem a un emocionant i 
enriquidor passeig pels carrers, 
edificis i racons més sorprenents 
de la vila del Masnou. Cal inscrip·
ció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc 
polzades

 
Circulació ferroviària amb el TRENET 
de cinc polzades.
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

12.30 h / Plaça de la Llibertat 

Petit Masnou Xef
 

Classificatòria, del 1r concurs de 
cuina Masnou Xef, adreçat als més 
joves, de 8 a 12 anys. En aquesta 
fase s’ha de portar per avaluar, de 
12.30 a 13 h, un plat elaborat per·
què el tastin un mínim de 6 perso·
nes. Deliberació del jurat i veredicte 
a les 13.30 h. La fase classificatòria 
serà el 27 de novembre, dins la Fira 
de les Entitats i la final, el dia 18 de 
desembre a partir de les 12 h, a la 
Fira d’Artesania de Nadal.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Bon profit!
Teatre Familiar

 
Un espectacle esbojarrat on les 
verdures són les protagonistes. Fer 
exercici i seguir una dieta equilibra·
da és bàsic per estar sa. Per això, la 
xef Tomassa et dóna la benvinguda 
a la seva cuina i t’explica tres contes 
on les verdures són les protagonis·
tes: T’imagines veure en directe com 
unes llavors es converteixen en hor·
talisses fresques? Vols ser jurat d’un 
concurs de verdures? Descobreix la 
màgia de la cuina i fes·te un fart de 
riure aprenent tots els secrets de les 
verdures. 
Espectacle avalat per l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

Diumenge amb lletres 
 

Vetllada artística amb poesia, 
monòlegs còmics, música, cant, 

AGENDA.  Des del 7 de novembre fins al 3 de desembre
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No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila

fragments teatrals, dansa, contes, 
màgia... A càrrec de les persones 
que formen el grup RAUXA.
Ho organitza: RAUXA, Arts Escèniques

  Dilluns 28
18 h / Biblioteca Joan Coromines 

Tertúlies en català, 
La ciutat invisible, d’Emili 
Rosales

 
A càrrec de Carme Giol (voluntaris 
lingüístics). La ciutat invisible és una 
novel·la d’aventura personal i de 
misteri històric. Té com a rerefons 
una inconfessable història d’amor 
i com a desencadenant l’avidesa 
que provoca la suposada existèn·
cia d’un quadre perdut de l’últim 
gran mestre de la pintura italiana, 
Giambattista Tiepolo. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Oficina de Català del Masnou

  Dimarts 29
18 h / Ca n’Humet (Espai de trobada)

Aula d’Estudi 
Dinamitzada

 
Adreçat a adolescents de 12 a 17 
anys.
Els dimarts, de 18 a 20 h, l’espai de 
trobada de Ca n’Humet es transfor·
ma en un aula d’estudi on t’ajuda·
ran a estudiar i fer treballs de classe.
Per a més informació podeu con·
sultar l’app del PIJ Ca n’Humet o 
enviar un correu electrònic a pij@
elmasnou,cat.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

“La societat matriarcal 
de les minangkabau de 
Sumatra”

 
A càrrec d’Anna Boyé, antropòloga 
i fotoperiodista.
A Sumatra, a l’oest de l’illa, viuen els 
minangkabau, una comunitat ma·
triarcal de més de quatre milions de 
persones les tradicions ancestrals 
de les quals situen a la mare en el 
centre de la societat. Tanmateix, els 

minangkabau són musulmans. I la 
religió i la pressió d’un estat patri·
arcal, asseguren temps difícils per 
aquesta tradició que ells mateixos 
anomenen matriarcat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 30
10 h / Arxiu Municipal 

Recuperació de la 
memòria històrica: les 
caramelles del Masnou

 
Taller participatiu on podeu apor·
tar records, lletres, música, imat·
ges i informació en general sobre 
aquesta tradició.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15.30 h / Sala de Conferències 
Edifici Centre

II Jornades d’Ocupació: 
El Masnou, Alella i Teià

 
Els tres municipis han dissenyat 
diverses activitats per incidir en la 
motivació com a element clau en 
la recerca de feina i oferir noves 
eines per millorar l’ocupabilitat del 
territori.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

 DESEMBRE

  Dissabte 3
9 h / Ctra. de Barcelona · plaça de 
la Llibertat 

Fira d’Artesania de Nadal
 

Ho organitza: ADAC

10 h / Edifici Centre, c. Itàlia, 50. El 
Masnou

Disseny i tècniques 
de muntatge de bijuteria

 
Contacte: femfira@hotmail.com; Tel. 
645 04 22 12
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Faules de Ramon Llull
Hora del conte a càrrec 
d’Assumpta Mercader

 
Aforament limitat. Diuen de Ramon 
Llull que va ser el primer gran es·
criptor català. Escrivia per ensenyar 
coneixements i també per ensenyar 
a pensar, era un filòsof. Entre els 
seus escrits trobem moltes faules, 
o sigui contes protagonitzats per 
animals que parlen. Públic infantil 
i familiar a partir de quatre anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Hores d’amor
 

El musical Hores d’amor neix com 
a resultat d’un procés de creació 
dut a terme a l’Escola d’Arts Escè·
niques Bibiana Morales. La neces·
sitat d’expressió de 10 joves que 
volen transmetre i denunciar una 
situació molt actual i que els toca 
de ben a prop: l’assetjament. Edat 
recomanada: a partir d’11 anys. 
Preu: 8 €

Altres 
informacions

Deixalleria mòbil
Del 8 al 13 de novembre (dia 11 
de novembre, festiu local): apar·
cament Amadeu I
Del 22 al 27 de novembre: Tor·
rent Can Gaio
Del 7 al 11 de desembre 
(dies 6 i 8 de desembre, festiu): 
Pau Casals

L’horari de la deixalleria 
mòbil d’Alella, el Masnou i 
Teià, només per a particulars 
d’aquestes tres poblacions, 
és el següent:
De dimarts a dissabte: de 9.30 
h · 14 h i de 16.30 h · 18.30 h
Diumenge: de 10 h a 13.30 h
Dilluns: TANCAT
Bonificació per a ús de la deixa·
lleria fixa i mòbil:
· De 6 a 9 vegades: 10 % de des·
compte en la taxa d’escombrari·
es de l’any anterior.

· A partir de 10 vegades: 20 % de 
descompte en la taxa d’escom·
braries de l’any anterior.

Activitats per a joves 
i adolescents a Ca n’Humet 
Per a més informació i inscrip·
cions sobre les activitats que 
trobareu en aquesta agenda i 
que es realitzen per a joves a Ca 
n’Humet, es pot trucar al 93 540 
32 07, consulteu l’app del PIJ 
Masnou, envieu un correu elec·
trònic a canhumet@elmasnou.
cat o feu la consulta presenci·
alment a Ca n’Humet. Les ins·
cripcions en línia es podran fer 
a www.elmasnou.cat/joventut.

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 Cla·
rissa Pinkola Estés. Fan préstec 
del llibre. Per a més informació, 
truqueu al telèfon 628 62 54 37. 

Activitats continuades de 
l’entitat Afibromare
L’entitat organitza sessions d’es·
tiraments, els dilluns; txikung 
  

o meditació, els dimarts, i psico·
motricitat, els dimecres. Totes les 
sessions s’inicien a les 17.30 h i 
es duen a terme a Els Vienesos.

Activitats continuades de 
l’entitat Luz del Alba
L’entitat organitza sessions de 
taitxí (txikung), sevillanes, gui·
tarra, cuina, artesania, costura 
pràctica, ludoteca i criança dolça 
a l’espai social que hi ha al parc 
esportiu de Pau Casals. Totes 
són gratuïtes, però l’aforament 
és limitat. 
Per a més informació i inscripci·
ons podeu trucar al telèfon 600 
800 148. 

Noces d’or
Les parelles que celebrin les 
noces d’or aquest any 2016 i 
desitgin participar a l’acte que 
organitza l’Ajuntament del Mas·
nou, hauran de comunicar·ho a 
la Regidoria de Gent Gran, ubi·
cada a l’edifici de Roger de Flor 
(93 557 18 00), i lliurar fotocòpia 
del llibre de família i dels DNI.

Sortida a Lloret de Mar
El Casal de Gent Gran Can Malet 
organitza una sortida de cinc 
dies a Lloret per al 12 de de·
sembre de 2016. Informació i 
reserves: Casal de Gent Gran Can 
Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26).

Podeu consultar l’oferta d’ocupació pública 
(processos selectius en marxa i plans locals 

d’ocupació) al web municipal 

www.elmasnou.cat

O C U PAC I Ó 
P Ú B L I C A

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19

Tornem a obrir 
els diumenges 
de 9 a 13 h
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