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Es reprèn
el projecte de
l’Illa Centre
Pàg. 4-5

Al desembre es va
finalitzar la primera fase
del Parc Vallmora
Pàg. 8

Comencen les noves obres
d’asfaltat i reparació de
voreres i calçades
Pàg. 10

L’Ajuntament accepta la
suspensió de les obres de
construcció del segon pavelló
Pàg. 11

Can Ventura
des de 1964

Vedella, xai, pollastre, porc, embotits,
canelons casolans, pizzes artesanes,
fruits secs, llegums cuits, ous ecològics,

Pollastres ecològics (per encàrrec)
Horari: Dilluns, de 9 a 13 h.
Dimarts, dimecres, dijous, divendres
i dissabte, de 8 a 13.30 h.
Els divendres també obrim a la tarda,
de 17 a 20 h
Pg. Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95

•

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)

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

EDIFICI BUVISA VORAMAR
C. Agricultura, 16-18,
planta 1a, local 4
08320 El Masnou
T. 93 753 90 34

El valor afegit per al seu negoci
Especialistes en Pimes
ADVISORY:

OUTSOURCING:

* CONTROL DE GESTIÓ
* PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
* FUNCIÓ FINANCERA
* MARGIN & ACQUISITION

* SERVEIS CONTABLES
* SERVEIS FISCALS
* SERVEIS LABORALS

www.consultoria5vs.es
info@consultoria5vs.es
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TAXI

MASNOU 24H

695 797 939
Aeropuertos, tren, eventos, cenas, mutuas.
Paquetería, mensajería, hospitales, etc.

CARTA DE
L’ALCALDE

TELÈFONS D’INTERÈS
INFORMACIÓ
Ajuntament
93 557 17 00

Jaume Oliveras
i Maristany

Obrim una nova etapa d’El Masnou Viu amb la bona notícia de la represa del projecte de
l’Illa Centre. Després de cinc anys d’estar aturat, una nova empresa promotora se n’ha fet
càrrec. S’acabarà una ferida en la trama urbana del Masnou, que molt especialment patien
els veïns i veïnes més directes, després que el projecte va ser aprovat l’any 2010 amb la
complicitat de tots els grups municipals. Però això no és un fet aïllat: el Masnou necessita
reforçar diferents centralitats urbanes que ajudin a cohesionar més el nostre municipi.
Necessitem guanyar més espais per als vianants, més espais de socialització i de relació
que ens permetin anar millorant la nostra qualitat de vida. En aquest sentit, hem acabat la
primera fase del Parc Vallmora i aviat iniciarem en aquest indret la construcció d’un gran
parc infantil. Volem convertir també el carrer de Roger de Flor en un espai prioritari per
als vianants. I tirem endavant el projecte d’un gran espai públic a l’actual pati del Casino,
preveient per a més endavant la rehabilitació del teatre. Tot plegat representa un projecte
global per vertebrar millor el Masnou en aquest eix central.
Iniciem aquest any 2017 amb la voluntat de fer realitat molts dels projectes que hem
iniciat. També volem millorar la comunicació amb la publicació que teniu a les mans,
que a partir d’ara sortirà de forma mensual, excepte el mes d’agost. Amb aquesta bona
arrencada, us desitjo un 2017 igualment il·lusionant i ple de projectes.

Àrea de Manteniment
i Serveis
93 557 16 00
Àrea de Promoció
Econòmica
93 557 17 60
Àrea de Serveis a
les Persones
93 557 18 00
Arxiu Municipal
93 557 18 29
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93 557 18 43
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
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El Masnou
93 557 18 80
Jutjat de Pau
93 555 07 13

SERVEIS
Servei d’aigües (SOREA)
93 555 06 28
SOREA (urgències)
902 250 370
Taxis
93 540 33 18 (Associació
del Taxi del Masnou)

El projecte de l’Illa
Centre revitalitzarà
una zona fonamental del municipi.
Foto: Josep Puig

INSTITUCIONAL

El Ple del desembre
va aprovar l’ampliació d’horaris
del transport urbà
municipal.
Pàg. 6-7

OBRES

Finalitzada la primera fase del Parc
Vallmora.
Pàg. 8
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EN PORTADA

Torna a posar-se en marxa
el projecte Illa Centre
La creació d’una plaça, amb aparcament públic, comerços i habitatges és clau per
al desenvolupament urbanístic del municipi

APARCAMENT

JOSEP PUIG

També es
preveu fer un
aparcament
públic soterrat
amb capacitat per a 160
vehicles

Els terrenys es troben delimitats pels carrers de Roger de Flor, Itàlia, Pintor Domènech
Farré i Flos i Calcat.

L’

ambiciós projecte de l’Illa
Centre torna a posar-se
en marxa després de més
de sis anys d’estar aturat
com a conseqüència de la crisi.
L’empresa promotora CORP s’ha
fet càrrec dels terrenys que havien
caigut en mans de la SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents
de la Reestructuració Bancària).
D’aquesta manera, es reactiva un
pla urbanístic considerat d’una gran
transcendència per al desenvolupament del municipi, ja que permetrà
la creació d’un nou punt d’activitat
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social i comercial que vertebrarà,
amb les millores i la pacificació prevista al carrer de Roger de Flor, el
projecte ideat per al pati del Casino
i la creació de zones de prioritat per
a vianants, un nou eix de socialització i esbarjo capaç de modificar
la fesomia d’aquesta part del nucli
antic del municipi.
Obres en marxa
L’abandonament de les obres va
suposar la permanència d’un solar
al mig del municipi que va esdevenir una preocupació manifestada

sovint pels veïns. El propi alcalde,
Jaume Oliveras, va ser partícip
d’aquesta preocupació, per la qual
cosa el consistori va vetllar per mantenir-se informat sobre l’estat dels
terrenys i del projecte. Finalment,
l’Ajuntament va tenir coneixement
de l’adquisició dels terrenys per
part de CORP a mitjans del mes
de desembre. Segons el projecte
inicial, a la parcel·la es faran 153
habitatges en règim lliure i vuit en
règim concertat. Els edificis tindran
una alçada màxima de planta baixa

més cinc plantes pis. A més a més,
s’hi construiran 76 vivendes en règim de protecció social, la qual cosa
suposa un dels principals atractius
del projecte, ja que contribuirà a
fer possible l’accés a l’habitatge al
Masnou per a un grup important de
persones.
Un altre dels principals al·licients
del projecte és la creació d’una
gran plaça, amb un aparcament
públic soterrani amb capacitat per
a uns 160 vehicles. Amb la qual
cosa, d’una banda es crea un nou
espai públic de trobada i es dóna
resposta a una de les grans preocupacions manifestades sovint per la
població masnovina: l’aparcament.
El projecte és totalment coherent
amb altres planificacions dutes a
terme pel consistori, com ara el Pla
de Mobilitat Urbana i Sostenible,
que estableix la necessitat de crear
places d’aparcament i de pacificar
diverses zones del municipi.
També s’instal·larà un establiment comercial en un local d’uns

Jaume
Oliveras
Alcalde del Masnou

És una molt bona notícia per al
municipi i també per als veïns i
veïnes de la zona que durant massa temps han patit la degradació
del solar. Finalment, la situació
s’ha desbloquejat. La reactivació
del projecte de l’Illa Centre, conjuntament amb els avenços al
Parc Vallmora, la pacificació dels
voltants del carrer de Roger de
Flor i la creació de la futura plaça
pública a l’actual pati del Casino,
reforçarà la idea d’un eix central
que ajudarà a vertebrar i cohesionar el municipi.

HABITATGE

Hi ha prevista
la construcció
de 153 habitatges en règim
lliure i vuit en
règim concertat, a més s’hi
construiran 76
habitatges en
règim de protecció social

1.500 metres quadrats, que estarà
situat sota la plaça, en l’espai deixat per la diferència topogràfica
existent entre el carrer d’Itàlia i el
de Flos i Calcat. D’altra banda, el
consistori també obtindrà un local
municipal, el que estarà ubicat als
baixos de l’edifici d’habitatges de
protecció social.
Aquesta actuació vol reprendre
el procés endegat l’any 2010, fruit
de la modificació puntual del Pla
general al sector delimitat pels carrers d’Itàlia, Flos i Calcat, Roger de
Flor i Pintor Domènech Farré, ocupat per la fàbrica de teixits DOGI, el
text refós de la qual va ser aprovat
al Ple del mes de setembre de 2011
amb el vot unànime de tot el consistori, i al que va donar conformitat
la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona en data 15 de desembre de 2011.
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE DESEMBRE

El darrer Ple del 2016 aprova l’ampliació
horària del transport urbà municipal
Des de l’1 de gener de 2017, l’horari del servei de l’autobús urbà de tots
els diumenges i festius és de 9 a 22 h

No és el primer cop que el
transport urbà té presència
destacada al plenari. El Ple de
l’Ajuntament, en sessió plenària del 22 de desembre, va
aprovar diversos punts relacionats amb l’autobús municipal,
que van tenir com a principal
resultat l’ampliació horària del
servei. En aquest sentit, des de
l’1 de gener de 2017, l’horari
del servei de l’autobús urbà de
tots els diumenges i festius és
de 9 a 22 h.
En primer terme, es va
aprovar la desestimació de les
al·legacions presentades per
Transports Urbans del Masnou,
SL en relació amb l’aprovació
de la liquidació provisional
de l’expedient de reversió
del servei de transport públic
urbà del municipi del Masnou
i l’aprovació de la liquidació
definitiva, amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERC-AMMES i CIU, 11 vots), la CUP-PA
(2 vots), el PSC (2 vots) i ICVEUiA (2 vots) i les abstencions
de C’s (3 vots) i el PP (1 vot). Tot
seguit, va ser aprovada la segona addenda de vigència del
conveni i la revisió del pressupost del conveni formalitzat
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (DTES), l’Autoritat de
Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa
Casas, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant l’increment dels serveis regulars
de transport públic de viatgers
urbans i interurbà al Masnou,
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bilitat, Quim Fàbregas, va
així com l’adscripció d’ús dels
explicar que l’increment de
vehicles al gestor del servei
viatgers durant el darrer any
d’autobús urbà, amb els vots
i, en conseqüència, la pujada
a favor de l’Equip de Govern
dels ingressos, havia permès
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots),
destinar més millores al serC’s (3 vots), PSC (2 vots) i PP (1
vei, entre les quals s’incloïa
vot) i en contra de la CUP-PA (2
l’ampliació de l’hovots) i d’ICV-EUiA
rari. D’altra banda,
(2 vots). El motiu
SESSIONS 2017
Fàbregas també va
que va argumentar
explicar que l’auel vot negatiu de la Es va aprovar el catobús propietat
CUP-PA i ICV-EUiA lendari de sessions
de l’Ajuntament,
és perquè són par- plenàries per al
tits partidaris de la
re c e n t m e n t i n 2017
corporat al servei
municipalització
urbà després que
del servei i contraris a la continuïtat
l’anterior emprePORT ESPORTIU
sa concessionàmitjançant la gestió a través d’una No va prosperar
ria del transport
empresa privada.
urbà del municipi
una proposta
En aquest sentit,
n’allargués el retorn fins a mesos
en el torn de les presentada pel
després d’acabar
mocions, la CUP- Grup Socialista per
PA va presentar reclamar la titulari- la concessió, permetrà l’estalvi del
una proposta per
tat del port
lloguer mensual
a l’elaboració d’un
que es pagava a
estudi sobre la viabilitat de la gestió
l’empresa que està
BALANÇ
directa del servei
prestant el servei
d’autobús munici- El darrer Ple de
en concepte de
pal, que incorpolloguer.
l’any va servir a
rava esmenes del
Un altre dels
grup d’ICV-EUiA. l’alcalde per fer un
temes que va protagonitzar aquesNo va ser aprovada repàs del passat,
ta sessió plenària
en comptar amb present i futur del
va ser la proposta
els vots a favor de
municipi
d’acord presentala CUP (2 vots),
da pel Grup MuniICV-EUiA (2 vots) i
cipal del PSC-CP,
el PSC (2 vots); en
amb esmenes incorporades
contra de l’Equip de Govern
dels grups de la CUP i d’ICV(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots) i
EUiA, per crear una comissió
el PP (1 vot) i l’abstenció de C’s
de treball encarregada d’ela(3 vots).
Després d’aquestes aproborar un pla estratègic per
vacions, el regidor de Moreclamar la titularitat del Port

Esportiu. La proposta, que va
ser presentada pel portaveu
socialista Ernest Suñé, estava
encaminada, segons l’edil, a
“redefinir la funcionalitat i la
gestió des d’una perspectiva
on prevalgués l’interès general i l’estratègia local per sobre
de l’interès particular” amb
motiu de la finalització de la
concessió actual d’aquí a set
anys. Les formacions d’ICVEUiA i de la CUP, a través dels
seus portaveus, es van mostrar
interessades a tirar endavant
aquesta proposta en considerar que “arriba en un bon
moment per treballar i ens
dona la possibilitat d’obrir un
debat”, va dir Màxim Fàbregas
(ICV-EUiA), i perquè “pensem
que l’organisme que ha de
controlar el port ha de ser 100
% popular”, va afegir Sandra
Miras (CUP). No obstant això,
tant l’Equip de Govern com
la resta de formacions municipals es van mostrar contràries a l’hora de tirar endavant
aquesta proposta. Per part del
Govern, Sílvia Folch va parlar
de les mesures darrerament
engegades encaminades al
foment del turisme local i va
afirma que “el port és un dels
principals motors econòmics
del Masnou i per això forma
part del Pla estratègic de Turisme”. Folch també va explicar l’única via de col·laboració
que es podria preveure, via un
consorci, “però això significaria una inversió inassumible,
d’uns vint milions d’euros, per
a un servei que no és essencial

ni obligatori”. La regidora també va afegir que “la Generalitat
és qui té la competència exclusiva sobre els ports i, per tant,
no és una competència local” i
en aquest sentit també es van
pronunciar els portaveus dels
grups de C’s i PP. Frans Avilés
(C’s) va dir que “entenem que
la gestió del port no forma
part de les competències essencials que un municipi ha de
donar als seus ciutadans” i Federico de las Heras (PP) va dir
que “no és competència municipal ni tenim capacitat per
gestionar una estructura portuària”. Finalment, la proposta
no va prosperar en comptar
amb els vots a favor del PSC (2
vots), la CUP (2 vots) i ICV-EUiA
(2 vots); en contra de l’Equip
de Govern (ERC-AM-MES i CIU,
11 vots) i el PP (1 vot) i l’abstenció de C’s (3 vots).
En aquest darrer ple de
l’any, l’alcalde, Jaume Oliveras,
va voler cloure la trobada fent
un breu balanç de la situació
actual citant els projectes finalitzats, com les obres de
la primera fase del Parc Vallmora; els que estan en curs,
com l’ampliació del Complex
Esportiu, on se seguiran les
actuacions per poder continuar l’obra al més aviat possible després de la rescissió
del contracte amb l’empresa
constructora; així com els de
futur, on serà prioritari el treball de la proposta municipal
d’actuació en l’àmbit del Casino. La recent notícia sobre la

represa del projecte de l’Illa
de SAD al CCM i aprovació de
Centre també va ser un motiu
l’addenda econòmica 2017.
de satisfacció per l’alcalde, que
Aprovat per unanimitat.
va desitjar a tots els
Aprovació de
assistents unes boles XXXIX Bases de
PREMIS LITERARIS
nes festes i un feliç
convocatòria dels
any nou.
Premis Literaris
Es van aprovar
Goleta i Bergantí
inicialment les
Altres punts que
Aprovat per
bases de la propera 2017.
es van sotmetre a
unanimitat.
convocatòria dels
aprovació
Finalització del
Es va donar compte premis Goleta i
conveni de col·
de l’informe d’In- Bergantí
laboració entre
tervenció d’avalual’Ajuntament del
ció de compliment
Masnou i el Consell Comarcal del Maresme
d’objectius de la LO 2/2012
per a l’assessorament tècnic
respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost
en l’àmbit de la contaminació
2016 amb motiu de la seva reacústica. Aprovat per unanimissió al Ministeri d’Hisenda.
mitat.
Aprovació i reconeixement
extrajudicial de la relació núMocions i declaracions
mero 3, de factures no aproinstitucionals
vades d’exercicis anteriors.
Moció presentada pel Grup
Aprovat amb els vots a favor
Municipal d’ICV-EUiA de suport a la commemoració de
de l’Equip de Govern (ERC-AMl’Olimpíada popular de BarceMES i CIU, 11 vots) i C’s (3 vots)
lona. Aprovada amb els vots
i les abstencions de la CUP (2
a favor de l’Equip de Govern
vots), ICV-EUiA (2 vots), PSC (2
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots),
vots) i el PP (1 vot).
C’s (3 vots), la CUP (2 vots), ICVAprovació del compte general de l’exercici 2015. AproEUiA (2 vots) i el PSC (2 vots) i
vat amb els vots a favor de
en contra del PP (1 vot).
l’Equip de Govern (ERC-AMMoció presentada pel Grup
MES i CIU, 11 vots) i les abstenMunicipal d’ICV-EUiA sobre la
cions de C’s (3 vots), la CUP (2
municipalització del servei de
vots), ICV-EUiA (2 vots), PSC (2
subministrament d’aigua potable. La moció va ser retirada.
vots) i el PP (1 vot).
Declaració institucional
Aprovació del calendari de
presentada pel Grup Municisessions ordinàries del Ple i de
pal del PSC-CP per reclamar
la Comissió Informativa per al
mesures urgents per pal·liar
2017. Aprovat per unanimitat.
els efectes i erradicar la poPròrroga del Conveni de
bresa energètica. Va ser aprodelegació de la competència

vada en comptar amb els vots
a favor de tots els partits municipals menys els de la CUP (2
vots), que s’hi va abstenir.
Declaracions institucionals
d’urgència
Declaració institucional presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA per exigir el final
de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret
de les persones a emmalaltir
amb dignitat. Aprovada amb
els vots a favor de l’Equip de
Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11
vots), la CUP (2 vots), ICV-EUiA
(2 vots) i el PSC (2 vots) i les
abstencions de C’s (3 vots) i el
PP (1 vot).
Declaració institucional
signada per tots els grups municipals de suport a la Moció
per la mobilitat al Maresme
aprovada al Consell Comarcal.
Aprovada per unanimitat.

Exposició pública:
• Aprovació inicial de les XXXIX
Bases de convocatòria del Premis Literaris Goleta i Bergantí
2017.
El termini finalitzarà el 8 de
març de 2017.
L’expedient es podrà consultar
a les dependències municipals
de dilluns a divendres, de 8.30
a 14 h, i al Portal de Transparència de l’Ajuntament del Masnou
(apartat tauler d’edictes).

Sigues la millor versió
de tu mateixa:

Centre de Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica

acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (E08576740)

• Cirurgia estètica i reparadora
• Medicina estètica
• Fisioteràpia
• Làser
• Micropigmentació
• Educació nutricional
• Electroﬁtness (sessions personalitzades
amb entrenador)
• Assessorament d'imatge
• Personal shopper
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OBRES

Finalitzada la primera fase
del Parc Vallmora
Durant el 2017 es crearà un gran parc d’esbarjo infantil i juvenil

XAVIER GUERRA

S’hi ha dut a terme els moviments de terres per atalussar els terrenys i disposar de diverses plataformes a diferents nivells.

A

l mes de desembre del
2016 es va finalitzar la
primera fase del Parc Vallmora, amb la qual cosa es
comencen a veure els primers fruits
d’un dels projectes més esperats
i anhelats pel Masnou. Els treballs
que s’han realitzat han suposat
la urbanització de més de 35.000
metres quadrats. En concret, s’ha
fet la urbanització parcial del carrer
Montevideo i del Torrent Vallmora,
que serveixen d’accés al parc. En
relació amb aquest últim carrer,
també s’ha adjudicat la redacció del
projecte d’urbanització de l’enllaç
entre el tram ja finalitzat a l’alçada

8

EL MASNOU VIU GENER 2017

del carrer de Frederic Mompou i el
carrer de Vallromanes, amb la qual
cosa es garanteix la continuïtat de
la urbanització executada i s’adapta
la secció del vial a les necessitats
de l’emplaçament, especialment als
accessos al Parc Vallmora. Les obres
podrien començar al primer semestre del 2017 i és previst que durin
tres mesos.
També s’hi ha dut a terme els
moviments de terres necessaris per
atalussar els terrenys i disposar de
diverses plataformes situades a diferents nivells, que en permeten la utilització com a espais públics lliures.
Per a l’interior del parc, s’ha habilitat

RECORREGUTS

A l’interior
del parc, s’ha
habilitat un
sistema de
recorreguts
per a vianants

tot un sistema de recorreguts per
a vianants que garanteix accessos
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i que serveixen de
suport per al passeig, l’esbarjo i la
pràctica esportiva. A la cota situada
més amunt, s’ha disposat una gran
plataforma, projectada per acollir
grans esdeveniments, que compta
amb unes grades construïdes amb
elements naturals aprofitant el
desnivell natural del terreny i un
escenari de fusta. Aquesta plataforma esdevé el punt central del parc i
constitueix un autèntic mirador des
del qual es podrà gaudir de bones
vistes sobre el municipi i el mar.

També s’ha realitzat l’enjardinament
dels talussos i la plantació d’arbrat
amb espècies autòctones adaptades
a les condicions de la zona, aconseguint així ambients diversos i espais
d’ombra a l’estiu. En el moment en
què es consolidi el conjunt de la
plantació es podrà disposar d’un
autèntic pulmó verd.

Regidor de
Projectes i Obres

XAVIER GUERRA

A punt per a la segona fase
La segona fase del parc, l’execució
de la qual es preveu que comenci
durant l’any 2017, suposarà una
ampliació de la zona urbanitzada de
més de 5.500 metres quadrats, amb
un pressupost de 474.610,79 euros.
En aquesta fase, es crearà un gran
parc d’esbarjo infantil i juvenil, amb
jocs per a totes les franges d’edat,
com grans tobogans, tirolina o zones esportives, entre d’altres. També
es farà l’ampliació de l’enjardinament amb arbustos als talussos i la
plantació d’arbrat a totes les plataformes, en consonància amb la part
executada en la fase anterior.

Eduard Garcia

Aspecte dels treballs finalitzats al desembre.

La finalització de les obres de la primera fase del Parc Vallmora suposa la
culminació d’un dels projectes més
demandats i més ambiciosos dels
últims anys. Un parc de 35.000 m² a
l’abast de tots els vilatans i vilatanes,
que esperem que sigui capaç de satisfer les demandes de tothom. Un
espai per passejar, per contemplar el
mar i el poble, per descansar, per reflexionar, però també per fer esport,
per jugar, per fer-hi activitats, etc. En
definitiva, un espai per viure’l. I tot
just acabada aquesta primera fase,
posem en marxa la maquinària per
engegar la segona fase, que suposarà
la urbanització de 5.500 m² més, amb
una especial atenció als jocs infantils
i juvenils, que esperem que estiguin
a l’alçada del parc i esdevinguin una
referència del nostre entorn.

SERVEI FARMACÈUTIC
DE GUÀRDIES DEL MASNOU

JORNADES DE PORTES OBERTES ALS CENTRES
ESCOLARS DEL MASNOU
CENTRE EDUCATIU

DIA

HORARI

ESCOLA OCATA
ESCOLA LLUÍS MILLET

Dissabte 18 de febrer
dissabte 4 de març
dimecres 8 de març
divendres 10 de març
dimarts 14 de febrer
dimecres 15 de febrer
Divendres 3 de març
Dissabte 11 de març
Dissabte 11 de febrer
dissabte 28 de gener
dissabte 11 de febrer
dissabte 4 de març

d’11 a 13 h
de 10 a 13 h
de 15 a 16.30 h
de 17 a 19 h
de 16.45 a 19 h
de 17 a 19 h
de 15.30 h a 17.30 h
d’11.30 a 13.30 h
de 10 a 13 h
d’11 a 13 h
de 9 a 13 h
de 10 a 13 h

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA
ESCOLA ROSA SENSAT
ESCOLA MARINADA
COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
ESCOLÀPIES. LA IMMACULADA
ESCOLA BERGANTÍ
INSTITUT MEDITERRÀNIA
INSTITUT MAREMAR

Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:

93 555 33 08 - 93 555 04 03

EL MASNOU VIU GENER 2017
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Nous treballs
de reparació de
voreres i calçades
a tretze carrers
del municipi
Les millores s’emmarquen en el Pla de Xoc,
que hi destina 500.000 euros anuals
RAÜL ANDREU

Les intervencions començaran a mitjan del mes de gener.

Millora de
l’accessibilitat
de les voreres

lmeria
Pl. de
Ramón y Cajal

10
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de Joan XXIII, del Meridià, d’Almeria,
d’Amadeu I i de Jacint Verdaguer.
Aquests treballs compten amb un
pressupost de prop de 210.000 euros
i es completaran amb noves intervencions de millora a l’espai urbà que es
duran a terme en els propers mesos.

està revisant el consistori. A finals del
mes de gener és previst que, durant
tres mesos, es rehabilitin les voreres
dels carrers de Joan Maragall, del
Capità Mirambell, de la Mare de Déu
de Núria, de Vila Jardí, de Fra Juníper
Serra, de Josep Estrada, de Lluís Millet,

ACCESSIBILITAT

Ca

A

quest mes de gener es
tornaran a veure els efectes
del Pla de Xoc de Voreres
i Calçades engegat per
l’Ajuntament i que destina, anualment, 500.000 euros a la millora
d’aquests elements als diferents carrers i espais de la vila. En el moment
de tancar aquest butlletí era previst
que el dilluns 16 comencessin les
obres d’asfaltament als carrers d’Almeria, Urgell, Joan XXIII (des de Sant
Miquel fins a la plaça de l’Onze de
Setembre, d’una banda, i, de l’altra,
del carrer de les Guilleries fins al pont
de l’autopista) i Vila Jardí. Amb un
pressupost de prop de 140.000 euros,
en aquestes ubicacions es farà la senyalització prèvia, els treballs inicials
de tapes i forjats, el fresatge de l’asfalt
actual, la pavimentació, la senyalització horitzontal i la neteja i acabats
finals. Si el clima ho permet, és previst
que els treballs estiguin finalitzats el
24 de gener.
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Asfaltat de carrers
Afeccions de voreres

L’Ajuntament accepta la sol·licitud
de suspensió del contracte d’obres
del pavelló esportiu
A final del mes de novembre, l’empresa responsable de les obres de construcció
va sol·licitar-ne la suspensió

RAÜL ANDREU

E

l divendres 23 de desembre,
l’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, va signar el decret
d’inici de l’expedient de
resolució del contracte d’obres ordinàries del projecte de construcció
d’un pavelló esportiu municipal i la
reforma del pavelló actual. L’alcalde ha dictat aquest decret en què
s’ordena la suspensió temporal de
les obres d’acord amb els informes
emesos per la direcció facultativa de
les obres i per l’arquitecte municipal,
en què es considera que es finalitzin
les obres en el marc d’una nova contractació d’acord amb un projecte
modificat. El dijous 5 de gener, es
va signar l’acta de suspensió de les
obres.
A final del mes de novembre,
l’empresa responsable de les obres de
construcció del nou pavelló esportiu,
Romero Gamero, SAU, va sol·licitar
la suspensió de les obres i que es
procedís a la resolució del contracte

Imatge de la situació
actual del pavelló,
després de l’aturada
de les obres.

al·legant discrepàncies de caire tècnic
i econòmic. Amb aquesta acceptació,
es preveu que s’escurcin els terminis
per a la represa de les obres. L’alcalde,

Jaume Oliveras ha assegurat que el
consistori dedicarà tots els esforços
perquè les obres es reprenguin tan
aviat com sigui possible.

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

VENIU I TASTEU LES HAMBURGUESES D’HIVERN

EL MASNOU VIU GENER 2017

11

COMUNITAT

Fins al 28 de febrer es pot
sol·licitar la bonificació de la taxa
d’escombraries domiciliàries
Cal complir els requisits marcats a l’ordenança i demanar-ho a l’OAC

Qui pot sol·licitar-ho?

RAMON BARRAGAN

Ciutadans i ciutadanes que compleixin els requisits següents:

L’ajut equival a la totalitat o al 50 % de la taxa. És imprescindible fer la sol·licitud dintre
del període establert.

E

ntre el 9 de gener i el 28 de
febrer, es pot sol·licitar la
bonificació de la taxa d’escombraries domiciliàries
per al 2017. Aquest ajut s’adreça a
aquelles persones que reuneixin els
requisits establerts a l’Ordenança fiscal reguladora i equival a la totalitat o
al 50 % de la taxa d’escombraries. Per

12
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sol·licitar-ho, cal emplenar l’imprès, al
qual s’ha d’adjuntar la documentació
necessària, i presentar-ho al Registre
General, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de Roger de Flor, 23), en
horari de dilluns a divendres, de 8.30
a 14 h, i els dijous de 16 a 19 h. Si no
es fa dins d’aquest període, es perd
el dret a la bonificació.

1. Tindran dret a una bonificació equivalent al 100 % de l’import de la taxa de recollida d’escombraries aquelles unitats
familiars que reuneixin les condicions següents:
a) La persona titular de l’habitatge o que representi la unitat familiar ha de constar empadronada al municipi amb una antiguitat
mínima de quatre anys i la resta de components de la unitat familiar
també han d’estar empadronats al Masnou.
b) L’habitatge que, per qualsevol títol, ocupi la unitat familiar ho ha
de ser en concepte de residència habitual i permanent, i no com
a segona residència.
c) La persona que representa la unitat familiar ha de presentar una
sol·licitud en què declari que són certes les dades anteriors i hi ha
d’adjuntar la documentació següent:
• Les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques
de la unitat familiar o, si escau, certificat que acrediti la no obligació
de la presentació de la declaració de l’IRPF i/o la documentació
suficient per tal d’acreditar el nivell econòmic de la unitat familiar.
• Autorització perquè l’Ajuntament del Masnou pugui recaptar les
dades de què disposa l’Agència Tributària referents a l’impost sobre
la renda de les persones físiques i rendes exemptes de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència, a
la qual s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del document nacional
d’identitat, passaport o permís de residència de les persones que
correspongui.
d) Els ingressos totals mensuals (SI) han de complir les condicions
següents:
– SI / n < 1,40 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar)
– SI < 2.153,00 €
2. Tenen dret a una bonificació equivalent al 50 % de l’import
de la taxa de recollida d’escombraries aquelles unitats familiars no incloses a l’apartat anterior que reuneixin les condicions a), b), c) i d) i tinguin uns ingressos totals mensuals (SI)
que compleixin les condicions següents:
– SI / n < 1,75 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar)
– SI < 2.690,00 €
3. Per tal d’establir els ingressos totals mensuals (SI) per a les
persones majors de 65 anys, jubilades o pensionistes, per a les
persones perceptores d’un PIRMI o pensió que el substitueix,
o bé per a aquelles que cobrin una pensió per invalidesa, es
descomptaran dels seus ingressos els imports següents:
– Les despeses de lloguer fins a un màxim de 350,00 € mensuals.
– Les despeses de la hipoteca fins a un màxim de 350,00 € mensuals o, en el cas que no en tinguin, les despeses de l’IBI del seu
habitatge.

Fins al 27 de gener les entitats poden
sol·licitar ajuts per a les despeses
d’assessorament comptable

RAMON BOADELLA

Fins al 27 de gener les entitats de la vila poden sol·licitar la subvenció per a les despeses d’assessoria fiscal i comptable de l’any 2016. Les
associacions que han tingut despeses entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any passat en aquesta matèria poden demanar aquest
ajut presentant la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, carrer de Roger de Flor, 23), i fins al 28 de gener del 2017 es pot fer
electrònicament. Es recomana que amb la sol·licitud s’adjunti la documentació justificativa corresponent.

Una imatge de la darrera Jornada d’Entitats.

VIU
EL MASNOU

Vine a conèixer la nostra nova oferta gastronòmica

Plaça d’Ocata, 9 - El Masnou - Tel. 931 763 700
www.tavernaeltastet.com

Informació
municipal
i ciutadana

ANUNCIA’T A ‘EL MASNOU VIU’
Tel. 669 729 687 · viupublicitat@jpuig.cat
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Propostes per fer una mobilitat
més sostenible i satisfactòria
Ha arribat el moment de fer aportacions al Pla d’Acció del Pla de Mobilitat.
Les línies d’autobús C-19 i C-8 amplien el servei per millorar la comunicació dintre
del municipi i amb Barcelona

Millores a les línies d’autobusos
Per contribuir a una millor comunicació i mobilitat dintre del municipi,
s’ha ampliat, des de l’1 de gener,
l’horari del transport urbà municipal, que ha passat a funcionar tots
els diumenges i festius de 9 a 22 h.

14

EL MASNOU VIU GENER 2017

CEDIDA

E

n el marc de l’actualització
del Pla de Mobilitat Urbana
i Sostenible (PMUSM) que
està duent a terme l’Ajuntament, s’estan realitzant diversos
tallers de participació perquè la població opini i enriqueixi les propostes que l’equip tècnic redactor del
PMUSM, que ha treballat coordinadament amb els servei tècnics municipals, ha fet a la proposta del Pla
d’Acció. Aquest conjunt d’actuacions
incloses en el Pla es van presentar
el dijous 1 de desembre, a la segona
planta de Can Malet, en el decurs
d’un acte que va comptar amb la
presència de l’alcalde, Jaume Oliveras; el regidor de Mobilitat, Quim Fàbregas, i Àlia Ramellini i Marc Majós
per part de l’equip tècnic.
El 12 de gener es va fer el taller
on es van debatre i analitzar les propostes relacionades amb el vehicle
motoritzat i l’aparcament. Hi van
participar una quinzena de persones, que van manifestar la seva opinió sobre les millores que proposa el
Pla d’acció del PMUSM.
El 18 de gener serà el torn dels
tallers de participació sobre els
vianants, els camins escolars, les
bicicletes i el transport públic. La
inscripció es pot fer a la pàgina
web municipal, www.elmasnou.cat,
on també s’ha obert un formulari
per fer aportacions al Pla d’Acció
del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible.

El transport urbà municipal és fonamental per a una mobilitat més sostenible.

365 DIES

L’autobús urbà
ja funciona
tots els dies
de l’any de 9 a
22 h

Aquesta millora es va aprovar al Ple
del mes de desembre.
D’altra banda, des del 14 de novembre, la línia d’autobús C8, que
uneix Teià i Barcelona, passant pel
Masnou, ha incrementat les expedicions diàries. Aquest servei passa
dels cinc viatges d’anada i tornada
a diari, a fer-ne nou en cada sentit
de la marxa. D’aquesta manera, es
millora la freqüència i s’amplia la co-

bertura horària, que també avança
l’hora de la primera sortida des de
Teià de les 7 h a les 6.45 h. Al Masnou hi ha dues parades d’aquesta
línia que han de servir per connectar directament el Masnou Alt amb
Barcelona. Les dues parades es
troben ubicades al carrer Joan XXIII:
una, entre Bergadà i Guilleries i la
segona, al costat muntanya del pont
de l’autopista.

RECULL GRÀFIC DE NADAL
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NADAL

La campanya de promoció
del comerç local esdevé una
tradició més del Nadal

SÒNIA HERNÁNDEZ

Durant tot el mes de desembre es van repartir gairebé 3.300 bosses del “Queda’t al Masnou”

El Punt d’Informació Municipal
va difondre la campanya a la Fira de Santa Llúcia.

L

a resposta de la població a
la campanya de promoció
del comerç local “Queda’t al
Masnou” l’ha fet esdevenir
una tradició més del Nadal a la vila.
Les xifres d’enguany, similars a les
de l’any anterior, si bé han experimentat un lleuger augment, apunten cap a la consolidació definitiva
de la campanya. Entre l’1 i el 31 de
desembre, els comerços, el Mercat
Municipal, el mercat setmanal no
sedentari i les fires han fet tots els

18
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seus esforços per satisfer totes les
necessitats dels masnovins i les
masnovines. El 10 i l’11 de desembre, el pati del Casino va acollir la
Fira de Santa Llúcia, que va obtenir
una bona valoració per part de
l’organització. Altres fires nadalenques, com l’organitzada per l’entitat
ADAC (3 de desembre) o per Fem
Fira (17 i 18 de desembre), van
portar a la vila ambient i propostes
marcadament nadalenques.
A canvi de demostrar la compra

CONSOLIDACIÓ

Els resultats
mostren la
consolidació
de la campanya

en tres establiments diferents, es
podia obtenir la bossa reciclable
nadalenca pròpia de la campanya
“Queda’t al Masnou” i participar
en el sorteig de deu vals de compra per valor de 300 euros. En
total, s’han repartit prop de 3.300
bosses. Les persones afortunades
han estat Matilde Piñas, Antonia
González, Juan Marmolejo, Xavier
Aracil, Ruth Pérez, Carmen Segur,
Heli Muñoz, José Gómez, Silvestre
Llobet i Miguel Bosch i van rebre

vots. Els finalistes també van recollir els premis a la sala de plens de
l’Ajuntament el dijous 12 de gener.
Nous espais per al comerç local
“Queda’t al Masnou” ha deixat de
ser únicament el nom de la campanya nadalenca per promoure el
comerç local i s’ha transformat en
un nou espai virtual, la nova web
www.elmasnou.cat/quedat, que persegueix el mateix objectiu. Aquesta
plataforma vol esdevenir una eina
d’utilitat perquè els comerços millorin la seva comunicació amb la
població del Masnou informant
dels seus serveis i les seves localitzacions, de les seves ofertes i de les
activitats destacades relacionades
amb el comerç i la gastronomia.
L’objectiu és que el portal virtual

sigui una seu a la xarxa on es pugui
trobar qualsevol aspecte relacionat
amb el comerç del municipi i que
faci explícita i, alhora, dinamitzi el
potencial i els recursos dels establiments masnovins. Des de la seva
posada en marxa, la plataforma ha
tingut prop de 550 visites.
Una sèrie audiovisual
Una altra de les novetats d’enguany
ha estat la creació de la mini sèrie
audiovisual Queda’t la sèrie, a càrrec de l’Associació Juvenil de Teatre
del Masnou (AJTEM). Les vivències
d’una família masnovina que decideix quedar-se al Masnou a passar
el Nadal ha captat l’atenció del
públic, ja que ha assolit les 7.500
visualitzacions.

La pàgina web Queda’t al Masnou vol millorar la comunicació entre el
comerç i la població.

el certificat que els acredita com a
guanyadores i guanyadors el dijous
12 de gener a la sala de plens de
l’Ajuntament.
També ha comptat amb una
participació destacable el concurs
d’aparadors de Nadal, on 1.260 persones han fet saber quin era el seu
preferit a través de la pàgina web
municipal. En va resultar guanyadora l’escola de dansa Masnou Ballet,
amb un total de 653 vots; seguida
per l’establiment de reparació de
calçat Antonio, amb 554 vots, i la
botiga de roba Colate CLT, amb 53

EL COMERÇ
A LA XARXA

La nova web
vol que es trobi a la xarxa
tota la informació sobre el
comerç local

SÒNIA HERNÁNDEZ

Guanyadors dels vals de 300 euros i del concurs d’aparadors, amb l’alcalde i la regidora.

Eliminación de manchas de la piel con láser
Antes

Después

Medicina Estètica Masnou
Dr. J. Albareda
Dr. Francisco Mora
Raquel Moruno

...sabes que eliminan tatuajes?

...y también eliminan otras manchas

DEPILACIÓN DEFINITIVA
CON LÁSER DE DIODO

C/ Amadeu I, 32B
El Masnou

Tel. 93 540 18 71

...me enteré que también eliminan hongos de las uñas ...también eliminan pequeñas varices o arañas vasculares

EL MASNOU VIU GENER 2017

19

CULTURA

El Masnou celebra el 150è
aniversari del naixement
del mestre Lluís Millet
Ajuntament i entitats de la vila han organitzat una vintena d’actes per recordar el músic
masnoví fundador de l’Orfeó Català

20

EL MASNOU VIU GENER 2017

ARXIU

A

quest any 2017 es commemora el 150è aniversari del naixement
del músic Lluís Millet i
Pagès (el Masnou, 1867 - Barcelona, 1941). Amb Amadeu Vives, va
fundar l’Orfeó Català, plataforma
des de la qual va dur a terme una
reconeguda tasca de difusió i
promoció de la música catalana
i universal. El seu nom es troba
entre els més rellevants de la música a Catalunya, per la qual cosa
la vila on va néixer ha organitzat
un programa amb prop d’una vintena d’activitats que recordaran
el seu llegat durant tot el 2017. Hi
participen, a més de l’Ajuntament,
set entitats: l’Escola Municipal
de Música (EMUMM), Gent del
Masnou, Cor Scandicus, UNESCO
el Masnou, la Jove Orquestra de
Cambra (JOCEM), l’escola Lluís Millet i Òmnium Cultural. La família
Millet també ha estat implicada
en l’organització i disseny del programa.
La presentació de l’Any Millet
es farà a començament del mes
de març. Un avançament del programa festiu ja es va viure amb la
presentació del veredicte de la VII
Beca de recerca local de l’Ajuntament, dedicada a les contribucions de Lluís Millet i que han guanyat Núria Vilà i Maria Villanueva
i que s’editarà a finals d’any. Per
conèixer la biografia i l’obra del
mestre Millet, la Casa de Cultura i
el local de Gent del Masnou acolli-

El mestre Lluís Millet va néixer al Masnou al 1867.

ran l’exposició “Lluís Millet i Pagès,
una vida i els seus anhels”, que
s’inaugurarà a l’abril, el mateix
mes en què l’Orfeó Català actuarà
al Masnou. També s’acostarà la
figura del músic als escolars amb
diverses activitats previstes amb
motiu del Dia Internacional dels
Museus.
Tenint en compte la fonamental aportació del mestre masnoví
al cant coral, els grups del Masnou
que s’hi dediquen també faran
sengles concerts a la vila, com
l’EMUMM, la coral Xabec, el Cor
Scandicus o la coral infantil de la
UNESCO, que convidarà la coral
alemanya Donna Canta en el marc
d’un intercanvi amb aquesta formació. Dins les celebracions, també hi haurà concert de la JOCEM.
El III Festival de Música al Masnou, promogut pel Cor Scandicus,
que es farà el 30 d’abril, retrà
homenatge al mestre masnoví i
comptarà amb un recital de cançó
catalana modernista, amb composicions dels músics coetanis de
Millet. En el marc del Festival, s’ha
convocat el II concurs de composició Música coral al Masnou, que
rebrà obres fins al 31 de març.

El programa d’actes, que es presentarà a començament del mes de març, inclou concerts
de les entitats i formacions de la vila i el III Festival de Música del Masnou, a més d’exposicions i de la publicació de la VII Beca de recerca local, que es dedica a la trajectòria i les
aportacions de qui va ser un dels fundadors de l’Orfeó Català.

L’Espai Escènic
ensenya a
dibuixar un xai,
a cuidar una
rosa i a
ensinistrar
una guineu
La companyia N54
Produccions interpreta
el llegendari conte
d’Antoine Sant-Exupéry.
CEDIDA

La representació d’El petit príncep combina diferents llenguatges teatrals.

D

esprés de patir una avaria
a l’avió on viatjava, un
pilot es troba enmig del
desert amb un infant
estrany que li demana que li dibuixi
un xai. El mateix noi li ensenyarà
també com cal cuidar les coses tan
importants, senzilles i subtils com
una rosa; o com cal acostar-se de
mica en mica a tot allò que ens fa
por, com les guineus. Aquest és
l’argument del conte El petit príncep, del pilot i escriptor Antoine de
Saint-Exupéry, que ha esdevingut
un clàssic dels relats formatius de la
literatura universal. La companyia
N54 Produccions portarà la seva versió de la història a l’Espai Escènic Ca
n’Humet el 5 de febrer (18 h) dins el
programa de Teatre Familiar. El mun-

CONCERT

L’EMUMM farà
el seu concert
d’hivern l’11
de febrer

tatge alterna diferents llenguatges
teatrals com els actors, les titelles,
les projeccions i les ombres. La direcció i l’escenografia són de Florence de Andia, i està interpretada per
Òscar Rodríguez i Montse Puga.
El petit príncep és una de les propostes més destacades de la programació del primer trimestre del 2017
de la sala municipal, que va començar amb el concert de Cap d’Any de
la JOCEM. El preu de l’entrada és de
3 euros i es pot adquirir de manera
anticipada al portal comercial www.
quedat.com, o bé una hora abans de
l’espectacle a la taquilla del teatre.
Per al mes de febrer també és
previst, el dissabte 11 i dintre del
programa Fet al Masnou, que vol
promoure la creativitat local, el con-

cert d’hivern de l’Escola Municipal
de Música del Masnou (EMUMM). Hi
participaran tots els conjunts de l’escola: la banda, l’orquestra, l’Ensemble, l’orquestra de guitarres, el combo d’adults i tots els cors. L’entrada
és gratuïta, però caldrà invitació.
El mes de febrer finalitzarà amb
una novetat a la sala municipal i al
que ha estat la seva programació
fins ara: l’òpera Trilogia Mozart. La
Companyia Dei Furbi, guanyadora
del Premi Max 2014 a la millor obra
musical per La flauta màgica, portarà a l’Espai Escènic la trilogia més
famosa del gènere operístic, format
per Les noces de Fígaro, Don Giovanni i Così fan tutte. Serà el 25 de
febrer, a les 22 h. El preu de l’entrada
serà de 10 euros.
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L’Espai d’exposicions Casinet
acull l’esfereïdor testimoni
de Francesc Boix
El fotògraf català va robar algunes de les fotografies que els nazis feien per registrar
el funcionament dels camps d’extermini nazis

E

Horaris de l’exposició:
Divendres, de 17 a 20 h; dissabtes,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges, d’11 a 14 h. Fins al 5 de març.

CEDIDA

l 20 de gener s’inaugura, a
l’Espai d’exposicions Casinet,
la mostra “Més enllà de Mauthausen, Francesc Boix fotògraf”, que recull les imatges amb què
el fotògraf català va testimoniar els
horrors dels camps d’extermini nazis.
Les imatges de Boix, que va aconseguir robar dels laboratoris en què treballava al camp de Mauthausen, van
donar la volta al món i fins i tot van
ser utilitzades als processos judicials
de Nuremberg contra els dirigents nazis. Les imatges que es podran veure
al Masnou són del Museu d’Història
de Catalunya, Amical de Mauthausen i
la Comissió per la Dignitat. El dia de la
inauguració es farà una visita guiada
a càrrec de la historiadora i comissària
de la mostra, Rosa Toran.

Una de les imatges que es veuran a l’exposició.

TURISME

Enquesta per recollir l’opinió ciutadana sobre el turisme al municipi
L’Ajuntament està acabant de dissenyar el Pla de Desenvolupament Turístic per planificar les estratègies de promoció a seguir
L’Ajuntament del Masnou, de la mà de la Diputació de Barcelona,
està duent a terme un procés de reflexió sobre el turisme al municipi que ha de finalitzar amb el disseny i implantació d’un Pla de
Desenvolupament Turístic, que servirà d’instrument de planificació
estratègica a mig i llarg termini. En el marc d’aquest projecte s’ha
dissenyat una enquesta per recollir l’opinió de la població, especialment de tots aquells agents implicats en la vida social, cultural,
política i econòmica del Masnou. L’enquesta es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament i escanejant el codi QR que apareix en
aquesta pàgina.
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ESPORTS

Mourad El Banouri i Laura Bel,
guanyadors de la Sant Silvestre 2016

LASANSI

La cursa masnovina és una de les més seguides entre les de característiques similars

Prop de 300 nens i nenes van prendre part a les curses infantils.

LASANSI

LASANSI

M

ourad El Banouri, El
Mehdi Aboujanah i Valerijs Zolnerovics van ocupar el podi masculí de
la Sant Silvestre 2016, mentre que les
tres primeres classificades de la cursa
femenina van ser Laura Bel, Sara Loehr
i Laura Vílchez. La cursa de Cap d’Any
més antiga de Catalunya, organitzada
per l’Ajuntament i el club La Sansi, es
va celebrar el matí del 26 de desembre, amb els dorsals esgotats i un total
de 1.800 esportistes arribats a la meta.
El regidor d’esports, Jordi Matas, i la
primera tinenta d’alcalde, Noemí Condeminas, van ser presents a la cursa i
al lliurament de premis.
La cursa va tenir un recorregut
de cinc quilòmetres i hi va haver cinc
sortides: tres d’infantils, segons l’edat
dels petits esportistes, i dues d’adults,
la de dones i la d’homes. Pel que fa
a la cursa d’adults, un total de 1.488
participants van arribar a la meta, una
xifra lleugerament inferior que d’altres
anys, on el nombre de competidors

Les guanyadores i els guanyadors d’aquesta edició.

que van assolir la cursa s’apropava als
1.600. La del Masnou és una de les
més seguides si es fa una comparativa amb d’altres curses de similars
característiques que es realitzen a
Catalunya, com la de Riu Ripoll (amb
647 arribats) o la de Riudellots (amb
575 arribats). Entre les curses de Cap
d’Any, la Sant Silvestre masnovina es
troba, amb 2.100 esportistes, entre
les convocatòries catalanes amb més
participants, rere les conegudes Cursa dels Nassos de Barcelona i la Sant
Silvestre barcelonesa i al mateix nivell
de la Sant Silvestre gironina i la cursa
de Cap d’Any de Sabadell, unes poblacions de molts més habitants que
el municipi masnoví.
Quant a les xifres de les inscripcions, com és habitual ens els darrers
anys, més del 80 % van ser realitzades
en línia i la resta es van fer presencialment. Si es miren les dades des d’una
perspectiva de gènere, un 58 % dels
inscrits van ser homes; un 30 %, dones i un 12 %, infants.
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Un complex esportiu municipal
ple de vida durant tota la setmana
El Complex obre les seves portes cada dia per acollir un munt d’activitats per a tothom.
La piscina, la sala de gimnàs o el pavelló són seu d’entrenament per a molts esportistes
que posen en valor aquesta disciplina al municipi

E
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entitats esportives realitzen els entrenaments de les seves disciplines
esportives. Els dilluns, dimecres i
divendres es practica el bàsquet
i els dimarts i els dijous és el torn
del judo, la gimnàstica rítmica i el
futbol sala.
El Complex no s’atura els caps
de setmana
Els caps de setmana, tant dissabte
com diumenge, la instal·lació obre
les portes a les 9 h i continua oferint
els seus serveis i acollint un bon
nombre d’activitats.
Durant els matins de dissabte,
a la piscina, es realitzen cursets
infantils i de nadons, tot i que continuen quedant carrils lliures per als
usuaris que venen a nedar sols. Des
de les 12.30 h, que finalitzen les
classes dirigides, i fins a les 19.40 h
queden lliures tots els carrils de la
piscina a disponibilitat dels usuaris.
Això mateix es repeteix el matí de
diumenge, de 9 a 14 h, per als que
vulguin trencar aquella norma que
diu que ha de ser un dia dedicat al
descans.
Pel que fa el pavelló, tota la
jornada de dissabte i el matí de diumenge es destina a valorar l’esforç
dels entrenaments realitzats durant
la setmana, i és quan es duen a terme els partits de diverses disciplines
i categories.

AJUNTAMENT

l Complex esportiu obre les
seves portes cada dia a les
7 h del matí i les tanca a les
22 h, de dilluns a divendres, i
els masnovins i masnovines que gaudeixen fent esport poden nedar a la
piscina o fer exercici a la maquinària
esportiva del gimnàs.
La piscina és un equipament a
ple rendiment. A partir de les 8 h,
dos cops per setmana, comencen les
classes per als més matiners i, cap a
les 9 h, l’aigua s’omple de vida amb
la visita dels escolars que realitzen
l’activitat de natació i les classes per
a nadons. A aquestes, s’hi afegeixen
les classes per a adults així com d’altres activitats aquàtiques (aiguagim,
aigua suau o per a embarassades) i
la piscina és a ple rendiment fins a
les 13 h. De 13 a 15 h, queden lliures
d’activitats tots els carrils de la piscina i els qui volen nedar en soledat
i relaxar-se poden fer-ho, tant a la
piscina gran com a la petita. A les
15 h, sant tornem-hi, l’aigua torna a
omplir-se de nedadors i nedadores
de totes les edats i aquesta tònica no
s’atura al llarg de tota la tarda. Quan
arriben les 17 h i fins a l’hora del
tancament, prenen protagonisme un
reguitzell d’activitats dirigides aquàtiques de tots els nivells –tan d’iniciació com de tecnificació–, això sí, els
qui són ànimes lliures poden nedar
a uns dels dos carrils (com a mínim)
reservats als usuaris que venen a
nedar sols.
El pavelló del Complex també és
un espai que no descansa. Durant
la jornada escolar, són alguns centres educatius del municipi els que
es desplacen fins a l’equipament
per realitzar les classes d’educació
física. A partir de les 17 h i fins a
les 23.30 h de la tarda, diverses

La pista esportiva, la piscina i les diferents instal·lacions de
l’equipament municipal.

Us animeu a venir?
Si teniu ganes de fer esport, no dubteu a informar-vos detalladament
de totes les activitats que s’ofereixen, dels horaris i els nivells.
L’equipament es troba al c. de la
Ciutat de Sant Sebastià, 14; el seu
telèfon és el 93 557 18 60 i l’adreça
electrònica esports@elmasnou.cat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jan 5
Els Reis ja són al port #elMasnou! L’alcalde ja els ha
donat la clau que obre totes les cases perquè deixin
els regals pic.twitter.com/XJT3RGzIfo
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 30
Els serveis, recursos i professionals de la salut a
#elMasnou són a la ‘Guia de la salut 2017’ ow.ly/
yiMU307yoFs
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 31
Primera tradició de l’any: el Concert d’any nou de
JOCEM a l’Espai Escènic Ca n’Humet #elMasnou pic.
twitter.com/Zgs4vG23me
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 25
L’Ajuntament de #elMasnou us desitja a tots i totes
#BonNadal ! pic.twitter.com/LxyeK0ziWF
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 21
El Museu i l’Oficina de Turisme de #elMasnou
acreditats amb el distintiu de qualitat turística @
turistaqualitat ow.ly/frD4307kFVw
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 20
Avui es presenta programa de participació ciutadana
i avanç de modificació puntual del PGOM en l’àmbit
de la parcel·la del Casino #elMasnou pic.twitter.com/
P52a5SCdPb
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 12
Xerrada amb Carlota Ayub de Quesada, del col·lectiu
d’Abuelas de Plaza de Mayo, com a protagonista
#elMasnou ow.ly/3JUZ3072AAo pic.twitter.com/
IQrxB6Tbw7
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 10
Aquest cap de setmana, la #fira de Santa
Llúcia s’instal·la al Pati del Casino #elMasnou
ow.ly/9wu5306XGwD pic.twitter.com/qeV3b4OXBI

Lluís Millet i el cant coral al Masnou
Al 2017 se celebra el 150è aniversari del naixement del mestre Lluís Millet.
Al municipi s’ha previst tot un seguit d’actes per celebrar l’efemèride. Des
d’aquesta secció volem recordar un concert coral de l’Orfeó masnoví, al
peu de l’Ajuntament, als anys trenta. Al balcó de l’edifici consistorial es
troben les autoritats i Lluís Millet. D’autoria desconeguda, la imatge procedeix del fons de l’Arxiu Municipal, número 911. Aquesta imatge forma
part del grup de les fotografies recollides amb motiu de la inauguració
del monument a Lluís Millet al 1977.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 4
Ja us heu inscrit a la propera edició de la Cursa de
Sant Silvestre de #elMasnou ? #laSansielMasnou
@LaSansi ow.ly/r6Ec306tRIf pic.twitter.com/
mtZxsSBNYK
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Dec 2
S’estrena el primer capítol de la mini-sèrie nadalenca
‘Queda’t al Masnou’, de l’ @AJTEM. El voleu veure?
#elMasnou ow.ly/ba03306JPgS pic.twitter.com/
VfYMRagA1m

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament
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ENTREVISTA

Cori Mercadé
Artista

Assegura que ha après del feminisme que les
dones no són éssers fragmentats, sinó que cadascuna de les facetes de la vida serveix per
explicar les altres. Així, la condició d’artista
complementa la de pedagoga, la de mare, la
de ciutadana i tantes altres que, alhora, determinen la seva expressió artística. És una de les
cofundandores de l’escola d’art BLANCDEguix i
actualment es responsabilitza del projecte educatiu de l’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot. Nascuda a Barcelona al 1968, viu al Masnou des de
fa gairebé 25 anys.

Com va decidir fer-se artista?
Aquestes decisions no les prens,
sinó que et prenen elles a tu. Diria
que més aviat he intentat deixar-ho, però no he pogut. El meu
primer record de sentir que em
volia dedicar a la pintura és dels catorze anys. Després vaig veure que
ser artista no és un ofici, sinó una
manera de viure.
En la seva trajectòria, art i pedagogia han estat molt vinculades.
Sempre m’he dedicat a la creació
artística, he exposat en l’àmbit
nacional i internacional. Però crec
que sempre he tingut també la
vocació per la pedagogia. Ara
diria que estan foses, la professió
d’educadora i l’artística. He treballat per a escoles i per a institucions.
Fins i tot va crear una escola
d’art pròpia.
Sí, amb la Núria Fusellas vam mun-
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“Ser artista
no és un ofici, sinó una
manera de
viure”
“Tenir l’Espai
d’Art Cinètic
Jordi Pericot
és tot un privilegi”

Cori Mercadé a
BLANCDEguix,
entitat de la
qual va ser
cofundadora.

tar BLANCDEguix. Era el nostre
propi centre, amb el nostre plantejament. El vam desenvolupar
juntes durant deu anys i després,
per qüestions personals, jo ho vaig
deixar i ella continua aquí amb el
Xavi Rodríguez i el Lluís Torroja,
duent una tasca magnífica, que recomano molt.
I va tornar a obrir una escola
d’art, a Barcelona.
Sí, Tauladeguix. És diferent, més
petit, com un laboratori, on l’escola
ja no és el centre neuràlgic, sinó
que s’actua més a fora.
També s’encarrega del programa educatiu de l’Espai d’Art
Cinètic Jordi Pericot.
Sí, és un espai fantàstic, i recomano
i convido a tots els educadors del
poble que ho programin en les seves visites, des de P5 fins a batxillerat. Crec que aquest espai és molt
interessant i un privilegi tenir-ho
tant a l’abast.

Com es combinen la pedagogia i
la pràctica artística?
En la formació que vam rebre als
anys de Belles Arts se’ns parlava
d’un artista cavernícola, tancat al
seu estudi; després te n’adones
que la vida és molt més fructífera
que tot això. Això ho vaig descobrir
gràcies al feminisme, que em va
ensenyar que no som dones parcel·
lades, que ara som mares, que ara
som professionals, ara som mestres, ara som artistes, sinó que en
tot moment ho som tot. I, gràcies
a això, vaig saber enfocar la meva
vida a pensar que pedagogia i obra
són una sola cosa. De vegades, fins
i tot, em sento que estic posant
els alumnes al servei del que a
mi m’interessa en cada moment,
amb la qual cosa diria que és una
pedagogia que neix del desig. Si jo
estic investigant un tema en concret en la meva obra, poso tota la
maquinària pedagògica a treballar
en aquella direcció, de manera que
aprenc dels alumnes. Crec que és

SÒNIA HERNÁNDEZ

em va explicar molta teoria de la
música, i vaig començar a veure
aquestes connexions entre el que
jo ja sabia de la pintura i la música. Vaig veure que això era molt
fructífer, que cada vegada que feia
una visita guiada en un museu i
comparava Haendel amb Tiziano a
la gent se li obria un món.

on estic ara, i crec que és el més interessant que em pot haver passar.
Què n’ha après?
Aprenc més que ensenyo. Si estàs
ensenyant més que aprenent és
que algun procés important s’ha
perdut pel camí, i això ho procuro
conservar també en els meus programes educatius. Quan treballo
per als museus, sempre estableixo
als objectius pedagògics que “el
més important no està escrit”. El
més important és el que passarà, i jo sé què passarà, perquè la
pedagogia ha d’estar molt viva, i
cada grup que arriba ha de tenir la
possibilitat que la seva visita sigui
única.
La seva recerca com a artista
cap a on s’adreça?
M’ajuda a entendre el món. Quan
vaig sentir el desig de ser mare, als
29 o 30 anys, vaig investigar com
s’havia representat iconogràficament això al llarg de la història.

“Miro enrere
i plantejo
una nova iconografia”
“En l’art encara és possible dir-ho tot
d’una altra
manera”

Com que soc una enamorada de
la pintura, miro el que s’ha fet des
del segle X fins ara. Miro enrere i
a partir d’aquí plantejo una nova
iconografia. Quan el meu fill creix
i resulta que és tan gros com jo, i
ser mare és una altra cosa i intento
entendre què és ser mare d’un
noi tan alt com jo o més, busco
en la història de la pintura una representació similar, que em porta
a la pietat, com a mare que està
suportant un cos tan gran com el
seu. Tot això em fa rellegir la iconografia i pensar que encara es pot
pintar això, perquè encara es pot
dir tot d’una altra manera, perquè
el temps que m’ha tocat viure a
mi fa que ho diguem d’una altra
manera.
Ara també estudia les possibilitats d’unir art i música.
Sí, faig pictofonies. El meu interès
per la música va començar cantant
a la coral Xabec. Després vaig canviar de coral, amb un director que

Quina és la seva relació amb el
Masnou?
Hi visc des de fa 24 anys. Vaig
venir, com molta gent, mirant
anuncis de cases i veient que s’hi
podia viure molt bé i que els preus
eren més assequibles que a Barcelona. Jo diria que no vaig arrelar al
Masnou fins que no van néixer el
meu fill i la meva filla, que això et
fa conèixer gent. També va ajudar
a arrelar-me BLANCDEguix, o sigui
que em considero que ja puc dir
que soc del Masnou i, fins i tot,
se’m comença a presentar a fora
com a artista del Masnou. D’altra
banda, em faria molta il·lusió pensar que el que estic fent ara amb
l’Espai Pericot pot donar més de
si. Però el que em faria molta més
il·lusió és pensar que hi pot arribar
a haver un espai per a les arts visuals al Masnou. Tenim ben representats els espais per a la música
i les arts escèniques en general,
però no tenim una sala per a les
arts visuals. Ara s’ha fet un esforç
amb el Casinet, però no és suficient, calen més recursos.
Què caldria millorar?
Penso que haurien de millorar les
comunicacions amb Barcelona.
L’Ajuntament hauria de treballar
perquè Rodalies fos una línia més
de metro de Barcelona, per facilitar
no només que hi puguem anar a
rebre l’aliment de la gran metròpoli, sinó que la gran metròpoli tingui
interès a venir aquí. Des del punt
de vista turístic, tenim la millor
platja de Barcelona, tenim rutes
turístiques interessantíssimes,
l’Espai Escènic i en un futur potser
tindrem un espai d’arts visuals...
El que menys m’agrada és que hi
ha problemes difícils de resoldre,
perquè és difícil redreçar una cosa
que està mal encaminada. Caldria
primer destruir la inèrcia per tornar
a construir-ne una altra, i jo crec
que és un municipi que té aquesta
antiga inèrcia.
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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.

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

La via pública com a prioritat
al 2017
Comencem l’any 2017 amb un
munt de projectes i d’intervencions destinades a millorar l’espai
públic del Masnou. Alguns (voreres i calçades) estaven pendents
des de fa temps a causa de la
manca de manteniment i d’altres
s’engeguen per recuperar el nos-

Eduard
Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

El Parc Vallmora, una realitat
Comença l’any amb una bona notícia:
l’acabament de les obres del Parc Vallmora. El passat mes de desembre es
tancava amb la finalització de les obres
de la primera fase, culminant un llarg
i històric procés. Després de diversos i
infructuosos intents, fou en el mandat
passat, amb l’alcaldia en mans de CiU,
quan s’aprovà el projecte i s’iniciaren

Frans Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
de Ciutadans

Cada cosa al seu lloc
La nostra Constitució estableix, a l’article
9, que “Els ciutadans i poders públic estan
subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic”. Aquest article recull un
requisit essencial de qualsevol Estat de Dret
que consisteix en el sotmetiment dels ciutadans i, sobretot, dels poders públics al dret.
Això significa també que ningú no està per
sobre de la llei, inclòs el nostre alcalde, que
ha de complir i fer complir les lleis.
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tre entorn, amb l’objectiu final
de construir un municipi més accessible als vianants. Amb un cert
retard, per qüestions pròpies de
la gestió, ara executarem el Pla de
Xoc de Voreres i Calçades previst
per a l’any 2016. D’altra banda,
hem aprovat projectes com la reordenació i millora del Parc de Can
Malet, els horts urbans de damunt
el Parc Vallmora, l’ampliació de
dos correcans i la creació de tres
de nous. No és un tema menor, la
convivència amb animals domèstics i els problemes que genera en
l’espai públic fa palesa la necessitat
de donar alternatives que facilitin

aquests espais i que no deteriorin l’espai públic. Per això, dins la
campanya “El Masnou és casa teva”
es va treballar des de diferents departaments, en especial des de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana,
que va aixecar 78 actes sancionadores de l’Ordenança municipal de
tinença d’animals domèstics, amb
l’objectiu de conscienciar de la necessitat de cuidar l’espai públic.
Però, sobretot, voldria remarcar
l’aprovació del projecte de reurbanització i pacificació de l’àrea dels
carrers del Dr. Agell, de Cuba i un
tram del carrer de Pere Grau, que
comportarà una millora substan-

cial, tant pel que fa a la seguretat
com per a la millora de l’espai públic en un àmbit tan central del municipi com aquest, on tenim la Casa
de Cultura i l’Oficina de Turisme, i
altres equipaments culturals privats
com el cinema La Calàndria o Gent
del Masnou. I, finalment, també
fem l’encàrrec de reurbanització i
pacificació del carrer de Roger de
Flor, que ha d’esdevenir una artèria
principal en la pacificació i connectivitat del nostre municipi.
Ens hem proposat fer un Masnou més amable i més accessible
als veïns i veïnes i en el qual anem
guanyant espais per als vianants.

les obres, acabant amb una de les reivindicacions ciutadanes més potents
dels últims anys al Masnou. Properament, es posarà a l’abast de la ciutadania un parc de 35.000 m², adaptat
a l’entorn, amb flora autòctona per facilitar-ne el manteniment i amb grans
espais i diferenciació d’àmbits, on es
podrà gaudir passejant, contemplant
el poble o el mar, o practicant les diverses activitats que la seva polivalència
han de fer possibles. Estem, però, davant un parc que caldrà cuidar i mantenir per tal que arribi a la seva plenitud
en els propers anys, i això ha de ser
responsabilitat de tots. Aquest mateix
any, a més, iniciarem una segona fase

que abastarà uns 5.000 m², destinada
a zona infantil, on es col·locaran tot tipus de jocs infantils que esperem que
facin les delícies dels més petits, i no
tan petits de cada casa.
Amb aquest projecte acomplim
un dels punts més ambiciosos que
CiU portava al seu programa electoral
en les passades eleccions municipals.
El passat mes de desembre, però,
ens deixava també la paralització de les
obres d’ampliació del Complex Esportiu: un projecte ambiciós que ha conviscut amb tota mena de dificultats. Hi
haurà qui afirmarà que l’empresa constructora no era la millor companya de
viatge, si ens atenem als antecedents

del Mercat Vell, però sense entrar a valorar aquesta afirmació, sí que us puc
assegurar que la contractació es va
realitzar complint escrupolosament la
legislació vigent. Segurament hi haurà qui digui que si hagués estat a les
seves mans, aquesta adjudicació no
s’hagués dut a terme; però també us
puc assegurar una altra cosa: qui digui
això, simplement, menteix.
Queda ara un repte per endavant:
seguir treballant per redreçar la situació. Fa només quatre anys, el Parc Vallmora semblava una utopia i avui és
una realitat. Així doncs, esperem que,
ben aviat, el nou pavelló també sigui
una realitat. Feliç 2017 a tothom!

Com saben, una decisió arbitrària, capritxosa i infantil del nostre alcalde va significar la retirada de la bandera espanyola
de l’edifici consistorial.
Doncs bé, la denúncia interposada per
aquest grup davant la Delegació del Govern
el 4 de novembre de 2015, i després d’un
procediment judicial contenciós administratiu pel mig, s’ha dictat sentència que
obliga, com no podia ser d’una altra manera, a reposar la bandera espanyola en totes
les dependències municipals conforme a la
Llei 39/81 del 28 d’octubre, inclòs, és clar, la
façana de l’Ajuntament.
Tot i així, l’alcalde, que ha decidit no
recórrer la sentència, esgotarà el termini
legal abans de fer-la onejar de nou.
Al final, el pes de la llei és implacable,

i no hi ha alcalde que la venci, afortunadament per als ciutadans.

bandera española del edificio consistorial.
Pues bien, tras la denuncia interpuesta por este grupo ante la Delegación del
Gobierno el 4 de noviembre de 2015, y
tras un procedimiento judicial contencioso
administrativo de por medio, se ha dictado
Sentencia que obliga, como no podía ser de
otra forma, a reponer la bandera española en todas las dependencias municipales
conforme a la Ley 39/81 de 28 de octubre,
incluido, claro está la fachada del Ayuntamiento.
Aun así, el Alcalde, que ha decidido no
recurrir la Sentencia, apurará el plazo legal
antes de hacerla ondear de nuevo.
Al final, el peso de la ley es implacable,
y no hay Alcalde que la venza, afortunadamente para los ciudadanos.

Cada cosa en su lugar
Nuestra Constitución establece en su artículo 9 que “Los ciudadanos y los poderes
públicos están sujetos a la Constitución y
al resto del ordenamiento jurídico.” Este
artículo recoge un requisito esencial de
todo Estado de Derecho que consiste
en el sometimiento de los ciudadanos
y, sobre todo, de los poderes públicos al
Derecho. Ello significa también, que nade
está por encima de la Ley, incluido nuestro Alcalde, que ha de cumplir y hacer
cumplir las leyes. Como saben, una decisión arbitraria, caprichosa e infantil de
nuestro Alcalde, significó la retirada de la

Màxim
Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
A la fi, una bona notícia!
Fa tres setmanes vàrem conèixer que una
promotora immobiliària ha adquirit a la
SAREB (el banc dolent) els terrenys que
havia ocupat l’antiga fàbrica DOGI.
Aquesta és una bona notícia, no
només per al veïnat (que, en paraules de
l’alcalde: “ha estat patint una situació de
degradació de la zona durant un període
massa llarg de temps”, unes paraules a
les quals caldria afegir que aquesta de-

Mònika
González
Regidora del
Grup Municipal
del PSC-CP

Any nou, esperit renovat
Comencem el 2017 amb més força
i l’habitual fermesa per ser part de
I’instrument de la nostra comunitat. La nostra feina al capdavant del
Grup Municipal Socialista seguirà
sent buscar el millor per a tots nosaltres: masnovins i masnovines. Reprenent un seguit de projectes que

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Nou any 2017
La càrrega de bones intencions ha
copat les nostres motxilles aquest
any que comença i, a mida que transcorri, anirà perdent pes. Que sigui pels
projectes que hem anat realitzant i no
pels que s’han quedat pel camí.
Inauguracions i ajornaments a la vista
Vallmora serà inaugurat més aviat que
tard com es mereix. Esperem una gran

gradació ha estat absolutament tolerada
pel Govern des de l’inici, en no actuar de
manera decidida contra el propietari del
solar per la seva deixadesa), sinó per a
tota la ciutadania del Masnou.
Crec que val la pena recordar que les
obres a realitzar, que esperem que s’iniciïn
al més aviat possible, són les previstes al
planejament que l’Ajuntament va aprovar
el setembre de 2011 i que, en dues etapes
diferents, va ser elaborat pel Govern del
moment, i més concretament per la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament (que
llavors estava sota la responsabilitat de
qui signa aquest escrit).
Aquest planejament va substituir el
que CiU i PP havien aprovat l’any 2001, va
ser aprovat per unanimitat i va suposar un
seguit d’importants millores per al Masnou:

• La primera, i més important, és l’augment en el nombre d’habitatges públics,
que passen dels 32 previstos l’any 2001
als 84 que finalment s’hauran de construir. Un augment que va acompanyat
d’una disminució en el nombre d’habitatges privats.
• La segona és l’augment en el nombre de
places d’aparcament públic, que el promotor ha de construir i cedir gratuïtament
al municipi, i que seran unes 160 en lloc
de les 100 previstes l’any 2001.
• La tercera és l’obligació del promotor
d’aportar 300.000 € a l’Ajuntament per a
la construcció de l’equipament de 677 m2
previst al projecte.
• La quarta és l’augment de la superfície comercial en més de 1.300 m2, que
servirà per potenciar el comerç actual-

ment existent a la zona.
• I la cinquena és l’augment de la superfície destinada a una gran plaça pública,
fins als 7.000 m2, que, juntament amb
un millor disseny urbanístic del conjunt
del sector, permetrà l’esponjament real
d’aquesta zona del Masnou i la convertirà
en un centre d’atracció per al conjunt dels
nostres veïns i veïnes.
Només ens queda confiar que el Govern vetlli perquè l’actual propietària del
solar compleixi amb tots aquests compromisos, donant especial prioritat al de la
construcció dels habitatges públics, que
tan necessaris són per al nostre municipi,
i perquè les obres avancin amb rapidesa
i no s’eternitzin.
Nosaltres estarem amatents per tal
que així sigui.

de bon segur seran una bona opció
per al nostre poble: MUNICIPALITZAR EL PORT DEL MASNOU. En l’últim Ple vam demanar a l’Equip de
Govern una consulta ciutadana per
esbrinar si aquesta seria una idea
interessant per als nostres veïns i
veïnes. Esperem que en un temps
breu es porti a terme aquesta iniciativa. També farem noves propostes pel futur PUNT DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS MUNICIPAL, que
refermi i creï una xarxa solidària
a la comunitat on tothom pugui
col·laborar. Estem preocupats per
la situació de molts veïns que te-

nen dificultats per tenir o trobar
una ocupació digna i amb igualtat
de condicions… És per això que
centrarem part de les nostres activitats a impulsar i promoure totes
les activitats que generin o millorin
les possibilitats de tenir una feina
òptima. Seguirem fiscalitzant les
ocupacions que es generin a l’Administració local per vetllar per una
justa i acurada assignació.
Ens preocupen els nostres
joves, que cada cop més tenen
dificultats per trobar feina i un
habitatge per començar una vida
independent: farem propostes a

l’Equip de Govern per revalorar el
parc d’habitatge de protecció oficial i social.
El treball dignifica les persones i ens dona les eines per viure
més feliços… El treball no dona la
felicitat… però ajuda. GENERANT
OCUPACIÓ, GENERAREM RIQUESA.
I, sobretot, ens esmerarem a
escoltar totes les crítiques i suggeriments que ens arribin per donar-los una solució. Volem ser útils,
volem donar-vos solucions. FELIÇ
2017 A TOTHOM, us desitgem els
dos regidors del Grup Municipal
Socialista.

festa pel que serà el gran pulmó del
Masnou, dissenyat en temps de bonança i aparcat en els de la crisi, quan
la seva partida va quedar congelada
en el balanç de l’Ajuntament.
El poliesportiu, de moment a l’espera de solució, després de l’“espantá”
de la constructora davant un sobrecost d’obra que ningú no ha volgut
assumir i les explicacions del qual
no acabem de comprendre. Així que
toca revisar els informes de seguiment
d’obra, pressupostaris i les actes de
discrepància, que entenem que ha
tingut una obra executada al 50 %.

dern de treball de la configuració de
la platja) aquest estiu estrenem l’espai
per a cans. De moment estarà de prova, a veure què tal funciona, així que
tots els que tenim animals i interès
haurem de ser els primers a vetllar
perquè les coses es facin bé.
D’altra banda, la zona nudista es
desplaça cap a l’oest en gairebé desaparèixer l’actual pels temporals. En
la meva opinió, s’hauria de donar una
més gran privacitat a aquest espai per
evitar una ruta de “mirons” i no incomodar a qui lliurement desitgi lluir el
seus cos al sol.

La platja que tindrem aquest estiu
Definit l’anomenat pla d’usos (un qua-

Sentència contra l’Ajuntament per
la llei de banderes

Amb efecte 22/11/2016 va ser comunicat a aquest Ajuntament pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona la decisió per la qual s’insta
a complir amb la llei, per ser contrari
a dret –i per tant antidemocràtica–, i
situar la bandera d’Espanya a TOTES
les dependències municipals.
Així que, un cop resolts els recursos previsibles, vetllarem no
només perquè la bandera torni a
l’Ajuntament sinó a tots els edificis
municipals. La denúncia realitzada
en el seu dia pel PP a través de la
subdelegació del Govern a Barcelona
ha seguit el seu curs i la Justícia ens
dona la raó, com no podia ser d’una
altra manera.
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AGENDA.
GENER
Dilluns 16
19 h / Escolàpies Masnou

“Ús i abús de les noves
tecnologies”
A càrrec d’Iris Roch, consultora i
formadora en l’àmbit de la comunicació, el màrqueting i les xarxes
socials (Cafè i Social Media).
Xerrada informativa i preventiva
(1,5 hores) sobre l’ús i l’abús de les
noves tecnologies en adolescents,
posant accent en el coneixement
de les principals xarxes socials i
aplicacions mòbils, així com en
eines per a la protecció del menor
a Internet. Per finalitzar la xerrada
s’oferirà un espai de debat amb
pica-pica per a tots els assistents.
Ho organitza: AMPA Escolàpies el Masnou

20 h / El Casinet

Comissió de Festes
Carnestoltes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 17
18.30 h / Sala Joan Comellas

“Els indians a l’economia
mundial”
Conferència a càrrec de Gustau
Nerín Abat, seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
el Masnou

Dimecres 18
18 h / Segona Planta Can Malet

Taller de treball Pla Acció
Bloc II: sessió 1a, vianants i camins
escolars; sessió 2a, bicicletes i transport públic.
Realització de dues sessions de treball programat dins del Pla d’Acció
del PMUS en relació amb els vianants i camins escolars, bicicletes
i transport públic.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 20
19 h / Espai Casinet, pl. de la
Llibertat, 17

Exposició “Més enllà
de Mauthausen, Francesc
Boix fotògraf”
Visita guiada a càrrec de Rosa Toran, comissària de l’exposició.
Exposició del Museu d’Història de
Catalunya.
Del 20 de gener al 5 de març.
L’apassionant testimoni del fotògraf català que va sobreviure
a l’internament al camp nazi de
Mauthausen i en va retratar l’alliberament. Horaris: divendres, de 17 a
20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a

30

Del 16 de gener al 17 de febrer de 2017

20 h, i diumenges, d’11 a 14 h
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
Museu d’Història de Catalunya, Comissió de
la Dignitat i Amical de Mauthausen i altres
camps i de totes les víctimes del nazisme
d’Espanya.

21.30 h / Casino del Masnou

Divendres musicals
Amb La Banda del Pi
Petit
Ho organitza: Casino del Masnou

Dissabte 21
11 h / Sala infantil de la Biblioteca
Joan Coromines

Hora del conte.
En Pol al món de les
endevinalles

Dimarts 24
18.30 h / Sala Joan Comellas

“Per què riem? Una
filosofia de l’ésser humà”
Conferència a càrrec de Mariano
Royo Arpón, seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

18 h / Casino del Masnou

Open pàdel mixt
Hivern 2017
Preu: 10 euros els socis, 18 € els no
socis.
Inici el 24 de gener. Inscripcions fins
al dia 20. Primera fase lliga i la segona per categories Or i Plata.

Hora del conte per a famílies amb
nens i nenes a partir de 4 anys. A
càrrec de Gemma Rossell i Antònia
Mosa.

Ho organitza: Casino del Masnou

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

10 h / Arxiu Municipal

18 h / Gent del Masnou

Rapa Nui, l’illa dels
enigmes, de Joan Muray
Fins al 16 de març de 2017.
Ho organitza: Gent del Masnou

Diumenge 22
11 h / Parc temàtic Caramar

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

11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou.
Terra de Mar”
Itinerari guiat gratuït.
Us convidem a un emocionant i
enriquidor passeig pels carrers,
edificis i racons més sorprenents
de la vila del Masnou. Cal inscripció
prèvia. Per a més informació sobre
els edificis que visitareu no dubteu
a descarregar-vos l’app gratuïta El
Masnou terra de mar. Punts que es
visitaran: 1. Església de Sant Pere,
2. Casa Benèfica, 3. Seixanta escales, 4. Can Xala, 5. Can Targa, 6.
Finca Bell Resguard i Parc del Llac
Més informació i reserves: Oficina
de Turisme (935571834 / turisme@
elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13.30 h / Casino del Masnou

Tradicions al Casino
Calçotades
Tots els diumenges a partir del 22
de gener us animem a gaudir de
la tradicional calçotada al pati del
Casino. Us demanem que en feu la
reserva com a molt tard el dissabte
abans de les 14 hores. Festa familiar
i oberta a tothom
Preu: 20 euros els adults i 10 euros
els nens.
Ho organitza: Casino del Masnou
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Dimecres 25
Recuperació de la
memòria històrica:
les caramelles al Masnou
Segona trobada del taller participatiu, on podeu aportar records,
lletres, música, imatges i informació
en general sobre aquesta tradició.
Ho organitza: Arxiu Municipal del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària.
En el cafè de la joventut
perduda, de Patrick
Modiano
A càrrec de Maria Carme Roca. En
el cafè de la joventut perduda ens
situa als primers anys seixanta al
cafè Condé, prop del Carrefour de
l’Odéon. Aquest local representa
una destil·lació de molts cafès reals, punt de trobada de la bohèmia
literària i universitària.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 27
21.30 h / Casino del Masnou

Divendres musicals
Last Friday session Old Cats & Jazz
os vale!
Ho organitza: Casino del Masnou

Diumenge 29
11 h / Parc temàtic Caramar

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

11 h / Casa de Cultura

Ruta “El Masnou sota
les bombes”
Itinerari cultural pels escenaris
dels bombardejos i la Guerra Civil
al Masnou. Activitat en record dels
bombardejos que es van produir al

Masnou el 26 de gener de 1939 i
que forma part del programa d’activitats per commemorar els 80 anys
de la Guerra Civil.
Inscripcions i reserves: Oficina de
Turisme, turisme@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Local de Gent del Masnou

Diumenge amb Lletres
Vetllada artística amb poesia, monòlegs còmics, música, cant, fragments
teatrals, dansa, contes, màgia...
Ho organitza: RAUXA, Arts Escèniques

Dilluns 30
15.30 h / Biblioteca Pública
Joan Coromines

Exposició: “Veig la pau
als teus ulls”. DENIP 2017
Fins al 17 de febrer. Recull dels treballs dels alumnes de 4t de primària
de les escoles del Masnou, realitzats
amb motiu del Dia Escolar de la noviolència i la Pau (DENIP).
Ho organitza: Centres docents del Masnou,
amb el suport de l’Ajuntament del Masnou

FEBRER
Divendres 3
10 h / Sortida a Montserrat

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

Dissabte 4
9 h / Plaça de Ramón y Cajal

Mercat de segona mà
Ho organitza: ADAC

Diumenge 5
11 h / Parc temàtic Caramar

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

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

El petit príncep
Cia. N54 Produccions
Un viatge a través del temps i
l’espai per parlar de l’amistat, el
respecte, l’amor i la vida. Teatre,
titelles, ombres i projeccions que
despleguen el món màgic del petit
príncep en una fantàstica adaptació
de l’obra de Saint-Exupéry, que ens
recorda que “l’essencial és invisible
als ulls”. Edat recomanada: a partir
de 6 anys. Preu: 3 euros. Espectacle
adaptat per a persones sordes, amb
la participació d’Enrich Lluch, intèr-

pret en llengua de signes catalana i
assessor en discapacitats sensorials.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 7
18.30 h / Sala Joan Comellas

“Anna Magnani
i el cinema neorealista
italià”
Conferència a càrrec de Margarida
Carnicé Mur, seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic assistent. Acte per a socis
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

Dimecres 8
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb Rafel
Nadal
Rafel Nadal i Farreras (Girona, 1954)
escriu a La Vanguardia i col·labora
habitualment a 8TV, RAC1 i TV3. Ha
estat director d’El Periódico de Catalunya. És autor de diversos llibres.
La maledicció dels Palmisano (2015),
la seva darrera novel·la, ha estat traduïda a catorze llengües.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 11
11 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte en anglès.
Gina Ginger and Charlie
Chives
Charlie està secretament enamorat de Gina Ginger, la seva veïna,
però sempre es barallen i es gasten
bromes pesades. Com poden fer
les paus?
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Kids & Us School of English

12 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Concert d’Hivern
de l’EMUMM
En aquest concert participaran tots
els conjunts de l’escola: la banda,
l’orquestra, l’Ensemble, l’orquestra
de guitarres, el combo d’adults i
tots els cors.
Ho organitza: Escola Municipal de Música
del Masnou

Diumenge 12
11 h / Parc temàtic Caramar

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

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Visita guiada gratuïta.
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 galeries de 27 km. Més informació i reser-

ves: Oficina de Turisme (935571834
/ turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 13
20 h / El Casinet

Comissió de Festes
Festa Major
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 14
15.30 h / Biblioteca Joan
Coromines

Tertúlies en català
Comentari de la novel·la
Nahid, la meva germana
afganesa, d’Anna
Tortajada

Ariadna, una jove estudiant de periodisme, ha de fer un treball sobre
l’Afganistan i contacta amb la Nahid, una adolescent que, com molts
altres afganesos, ha hagut de fugir
al Pakistan.
Exemplars disponibles a la biblioteca. A càrrec de Carme Giol (voluntaris lingüístics).
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Oficina de Català (CPNL).

18.30 h / Sala Joan Comellas

“Què ens fa humans?
La fascinant relació entre
els gens i la cultura”
Conferència a càrrec de David Bueno Torrens, seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent.
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

Altres informacions
Deixalleria mòbil
Gener
Del 17 al 22: Pau Casals
31 de gener: Amadeu I
Febrer
De l’1 al 5: Amadeu I
Del 14 al 19: Can Gaio
Activitats per a joves i adolescents a Ca n’Humet
Per a més informació i inscripcions sobre les activitats
que trobareu en aquesta agenda i que es realitzen per
a joves i infants es pot trucar al 93 540 18 00 (pregunteu pel responsable del departament), o envieu un
correu electrònic a joventut@elmasnou.cat o infancia@
elmasnou.cat. Les inscripcions en línia es poden fer a
www.elmasnou.cat/ (joventut o infància).
Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres
que corren con los lobos
El grup de lectura Dones del Masnou organitza una

GENER, FEBRER I MARÇ DE 2017

[Teatre familiar]

[Música clàssica]

DIUMENGE 5 DE FEBRER,
A LES 18 H

DIUMENGE 1 DE GENER,
A LES 19 H

3 € [taquilla i quedat]

6 € [taquilla i quedat]

Cia. N54 Produccions

JOCEM
[Circ]

DISSABTE 25 DE FEBRER,
A LES 22 H

DISSABTE 14 DE GENER,
A LES 20 H
DIUMENGE 15 DE GENER,
A LES 12 H I A LES 18 H

Cia. Dei Furbi

8 € [taquilla i quedat]

Circ d’hivern

[dansa]

LACAM i COOP DE CIRC

DISSABTE 11 DE MARÇ,
A LES 20 H

[Música]

Perra de nadie

Marta Carrasco
10 € [taquilla i quedat]
[teatre familiar]
DIUMENGE 12 DE MARÇ,
A LES 18 H

3 € [taquilla i quedat]

Animac Camina:
El futur és femení
[teatre]
Amb el suport de:

Concert d’any nou

[òpera]

Trilogia Mozart

PUNTS DE VENDA
D’ENTRADES
Anticipada:
www.quedat.cat
Taquilla (una hora abans
de l’espectacle):
Espai Escènic Ca n’Humet:
Carrer de Fontanills, 77-79
08320 El Masnou
Pagament en efectiu.
No s’accepten targetes.

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

FET AL
MASNOU

10 € [taquilla i quedat]

ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
Carrer de Fontanills, 77-79
08320 El Masnou
Tel: 93 557 18 51
cultura@elmasnou.cat

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

TEMPORADA
ESTABLE

El petit príncep

Temporada estable
Espai Escènic Ca n’Humet el Masnou

reunió, dos dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva
seu, ubicada al CIRD (plaça de la Llibertat, 17), per llegir i comentar el llibre Las mujeres que corren con los
lobos, de l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola Estés.
Fan préstec del llibre. Per a més informació, truqueu al
telèfon 628 62 54 37.

DIUMENGE 26 DE MARÇ,
A LES 19 H

10 € [taquilla i quedat]

L’electe

Autor: Ramon Madaula
Dirección: Jordi Casanovas

DISSABTE 11 DE FEBRER,
A LES 12 H

Concert d’hivern
de l’Escola Municipal
de Música del Masnou
EMUMM
Gratuït amb invitació
[teatre]
DIVENDRES 03/03/2017,
A LES 22H
DISSABTE 04/03/2017,
A LES 22H
DIUMENGE 05/03/2017,
A LES 19H

8 € [taquilla]

New order
GAT
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CENTRE M ÈDIC
EL MASNOU

JA ESTEM A LES NOVES INSTAL·LACIONS
DEL CARRER ITÀLIA, 1

•

ESPECIALITATS
• Al·lergologia

PROVES MÈDIQUES
• Ginecologia

• Cardiologia

• Medicina

• Cirurgia

• Neurologia

general
• Cirurgia vascular
• Dermatologia
• Dietètica i nutrició
• Infermeria
• Fisioteràpia i rehabilitació

C ENTR E MÈDI C
EL MA S N O U

general

• Odontologia
• Oftalmologia
• Osteopatia
• Otorrinolaringologia

• Podologia

• Anàlisis

• Psicologia

• Doppler

• Psicologia

oncològica
• Quiropràxia
• Traumatologia
• Urgències generals
• Urologia

clíniques
vascular
• Ecografies
• Electrocardiogrames
• Ortopantomografia
• Radiologia
• Revisions esportives

• Pediatria

C/ Itàlia, 1 · 08320 El Masnou · Tel. 93 555 52 53 · www.tredic.com · cmsa@gruptredic.com

P

gratuït per als nostres pacients

