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SUMARI

Ja hem arribat a la meitat d’aquest mandat 2015-2019. Dos anys d’un govern municipal on  
hem engegat un munt de projectes, actuacions i propostes que hem anat executant, segurament 
no al ritme que voldríem: els processos de l’administració són lents, i de vegades feixucs. Tanma-
teix, estic convençut que la majoria d’aquests projectes els veurem materialitzats. També hi ha 
temes que estem redreçant, com el cas del nou pavelló poliesportiu, les obres del qual s’han atu-
rat a causa de les discrepàncies amb l’empresa que les executava, o el problema de la neteja i la 
recollida d’escombraries, lligats per un contracte ple de limitacions que ens obligarà a fer un es-
forç de millora i replantejament. Ara tot just acabarem el pla de voreres i calçades del 2016, hem 
iniciat les actuacions a la zona del Bell Resguard, estem a punt d’adjudicar les obres de conversió 
dels voltants de la Calàndria en zona de vianants i falta ben poc per iniciar l’execució de la millora 
i l’augment dels espais per a gossos al municipi. Ja hem aprovat el projecte de conversió en zona 
de vianants del primer tram del carrer de Roger de Flor i a la tardor haurem d’iniciar les obres del 
pas a la platja del carrer de Brasil. També passat l’estiu, engegarem les obres del nou parc infantil 
del parc Vallmora. Aquestes són algunes de les actuacions que tenim en curs.

Mentrestant, també hem tingut temps de celebrar una molt bona Festa Major, de la qual 
hem gaudit durant tots aquests dies. També una nova edició del Fascurt, que ja ha complert 15 
anys de vida. I ara vindrà el Ple de Riure. Gaudirem d’un juliol amb molta festa al Masnou, però 
també amb molta intensitat de feina per tancar i obrir alguns dels projectes abans esmentats. 
Tindrem una represa amb força al setembre amb molts projectes en marxa. I, en paral·lel, estarem 
implicats en el referèndum de l’1 d’octubre per decidir el futur d’aquest país. Gaudim d’aquests 
mesos de ple estiu i us desitjo a tots plegats unes bones vacances.
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Sovint es perd de vista que 
els infants tenen molt a 
dir, i que la seva manera de 
veure les coses és diferent i 

moltes vegades encertada. El passat 
31 de maig, va tenir lloc un debat 
d’envergadura entre representants 
de totes les escoles del Masnou: era 
el Consell Municipal dels Infants, 
que enguany buscava propostes 
per a la millora de la mobilitat al 
municipi. 

La sessió, presidida per l’alcalde, 
Jaume Oliveras, va ser oberta al 
públic i es va retransmetre via 
streaming. La votació no va ser 
fàcil, perquè els infants van aportar 
moltes propostes i ben diverses. 
Tanmateix, calia escollir un màxim 

de dues propostes per bloc temàtic. 
El resultat de la votació va ser:

1.  Vianants: Arreglar i adequar 
voreres del municipi. Instal·lar 
semàfors amb senyals acústics 
per a invidents.

2.  Bicicletes: Creació de més places 
d’aparcament de bicicletes. 
Creació de nous carrils bici, 
així com millores generals i 
senyalització del carril bici 
existent al passeig de la platja.

3.  Transport públic: Millora 
de la freqüència horària 
dels autobusos. Disposició 
d’abonaments amb descomptes 
per als joves.

4.  Aparcaments: Creació de noves 
zones taronges i millora de 
diferents àrees/asfalt per crear 
zones d’aparcaments.

L’alcalde va destacar que sobre 
alguns d’aquests aspectes ja 
s’hi estava treballant, i es va 
comprometre a analitzar les 
propostes debatudes.

Algunes de les propostes 
fetes pels regidors i regidores 
escolars el dia del plenari:
OCATA
Júlia López: “Proposem fer 
aparcaments de bicis i de patinets”.
 
Raimon Maluquer: “Ens ha cridat 
l’atenció que no hi hagi cap 

INSTITUCIONAL

La mobilitat amb ulls d’infant
El Consell Municipal dels Infants proposa millores sobre la mobilitat a la vila 

Els infants van 
fer les seves 
propostes sobre 
aspectes de 
la mobilitat 
relatius a: 
vianants, 
bicicletes, 
transport públic 
i aparcaments

PROPOSTES
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L’alumnat de sisè de 
primària dels centres 
educatius Lluís Millet, 
Ocata, Marinada, Rosa 
Sensat, Bergantí, Sagrada 
Família, Ferrer i Guàrdia 
i Escolàpies van tenir 
representació al plenari

ESCOLES

semàfor amb senyal acústic 
per als invidents”.

LLUÍS MILLET
Anna Cotado: “Proposem 
modificar el recorregut de 
l’autobús del poble de manera 
que totes les escoles i instituts 
tinguin una parada molt a 
prop”.

Bernat Calvo: “Proposem 
ampliar i millorar el carril bici 
de la platja i eliminar alguns 
obstacles com la mitja esfera 
que hi ha al mig”.

Ona Mochón: “Proposem 
augmentar la zona taronja 
d’aparcament de cotxes”.

Fabio Angerri: “Proposem 
instal·lar un servei de bicing. 
M’ha agradat l’experiència 
i trobo que són justes les 
propostes guanyadores”.

MARINADA
Apolinar Ayong: “Demanem 
a l’Ajuntament que parli amb 
propietaris de descampats 
privats a la zona de la Nimfa 
per habilitar-los com a zona 
d’aparcament per a cotxes. 
Respecte a les propostes 
guanyadores, algunes no 
m’han agradat, però em 
sembla bé el que s’ha votat”.

Edna Bergé: “Proposem posar 
sostre a les parades d’autobús 
que no en tenen, per tal que la 
gent no es mulli quan plogui”.

ROSA SENSAT
Maria Tortajada: “Proposem 
construir una rambla des del 
parc Vallmora fins a la platja”.

Ivan Barragan: “Creiem 
necessari allargar el carril bici; 
d’aquesta manera, les famílies 
sortirien més en bicicleta”.

BERGANTÍ
Marina Ballús: “Com ja han 
proposat altre escoles, creiem 
que les voreres haurien de 
ser més amples i haurien 
d’adaptar-se per a les persones 
invidents. La policia hauria 
de ser més estricta amb els 
conductors que deixen el cotxe 
en zones de pas freqüent”. 

Lluc Secanell: “Proposem posar 
més bancs a les parades de bus 
i netejar-les més sovint”.

SAGRADA FAMÍLIA
Marc Caracuel: “Proposem 
condicionar millor el carril 
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Jaume 
Oliveras
Alcalde

El Consell Municipal dels 
Infants permet fomentar la 
participació, el valor de la 
representació, la necessitat 
de retre comptes, el debat, 
l’esperit crític i el compromís 
amb la comunitat. La meva 
experiència com a alcalde 
és cada any més positiva. 
En la primera fase del 
consell, tinc l’oportunitat 
de rebre l’alumnat de sisè 
de primària de totes les 
escoles del Masnou, i els 
explico el funcionament de 
l’Ajuntament i del sistema 
democràtic. Les preguntes, 
els dubtes i la visió de 
l’alumnat del municipi 
sempre ajuden a enriquir 
les sessions i a mirar-se el 
Masnou des d’una altra 
òptica, igualment legítima 
i enriquidora. Les ganes de 
participació que mostren des 
de les escoles del Masnou 
són el millor estímul per 
continuar treballant per anar 
millorant dia a dia el nostre 
poble.

Joanna Sánchez: “Proposem 
millorar la connexió del tren amb 
els autobusos, augmentant la 
freqüència d’aquests últims”.

Marc Martínez: “A l’hivern, o quan 
plou, el carrer de Doctor Josep 
Agell patina molt perquè la vorera 
està feta de pedra: voldríem que 
fos de ciment”.

El vídeo complet del plenari es pot 
veure a la pàgina web municipal, 
així com un àlbum de fotografies.

bici del passeig de mar i fer un 
carril bici al passeig de sorra”.

Marina Hinojosa: “Proposem 
que es creï un carnet de 
transport per als joves que 
sigui més econòmic. També 
suggerim la difusió d’un cartell 
perquè la gent gran disposi del 
telèfon del taxi”.

FERRER I GUÀRDIA
Norah Quintero: “Proposem 
construir més aparcaments de 
motos a les calçades”.

Raul Rosset: “Cal asfaltar els 
aparcaments on la gent deixa els 
cotxes. Penso que amb aquesta 
trobada millorarem el Masnou i 
un dia podrem dir: mira, això ho 
vaig aconseguir jo!”.

ESCOLÀPIES EL MASNOU
Anna de los Riscos: “Volem 
posar carrils bici a les 
avingudes de Joan XXIII, dels 
Senyors Cusí i Fortunet i de 
Pau Casals. També a la part del 
Masnou de l’N-II”.

Òscar Martínez: “El carril bici té 
molts beneficis; entre d’altres, 
que el ciclista pot perdre el 
temor que el puguin atropellar”.
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El ple del 15 de juny va aprovar, 
de manera inicial, l’Ordenança 
municipal de civisme i convivència 
ciutadana del Masnou. La vigent 
Ordenança municipal sobre la 
convivència ciutadana era del 
1994 i, atesos els més de vint anys 
transcorreguts i els canvis que han 
tingut lloc en aquest temps, es va 
considerar necessària l’elaboració 
d’una nova ordenança que 
donés cobertura a les necessitats 
reals i actuals del municipi en 
matèria de civisme i convivència 
ciutadana. Així ho va explicar 
la regidora d’Acció Cívica, Sílvia 
Folch, qui també va detallar que 
s’hi havien afegit regulacions 
no contemplades en l’anterior 
ordenança “com per exemple 
la regulació de la contaminació 
acústica, l’atmosfèrica, la visual 
i la lumínica”. També va exposar 
que s’hi havia deixat fora aquells 
temes que ja disposaven d’una 
regulació específica (la publicitat, 
la venda i el consum de begudes 
alcohòliques a les vies i espais 
públics; els locals socials de 
cànnabis; la recollida, transport 
i tractament de residus sòlids 
urbans; la tinença d’animals, etc.). 
Folch es va referir a l’ordenança 
com “un nou instrument encaminat 
a fer un municipi més amable, 
acollidor i sostenible” amb l’objectiu 
de “fomentar i promoure el 
civisme com un valor essencial en 
democràcia per garantir els drets 
i els deures de les persones” i va 
agrair especialment les esmenes 
presentades pels grups municipals 
d’ICV-EUiA i el PSC, que havien 
permès millorar el document.

No obstant això, l’Equip de Govern 
no va acceptar totes les esmenes 
d’ambdós grups municipals. Per 

INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE JUNY

El Ple de juny aprova la nova Ordenança 
de civisme i convivència ciutadana 

part del PSC, les esmenes no 
acceptades eren les relacionades 
amb una regulació específica 
de l’exposició publicitària a 
la via pública i la possibilitat 
de commutar imports de les 
sancions per treball comunitari. 
Per part d’ICV-EUiA, les esmenes 
que no es van acceptar anaven 
encaminades a demanar la 
supressió dels articles referents a 
la prohibició de la prostitució, la 
mendicitat i la venda ambulant, 
entenent que l’ordenança no era 
l’instrument adequat per regular 
aquests col·lectius vulnerables.

El punt va ser aprovat amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern (ERC-
AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans 
(3 vots) i el PSC (2 vots); en contra, 
ICV-EUiA (2 vots) i les abstencions 
de la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot). 
En termes generals, els grups de 
l’oposició van demanar a l’Equip 
de Govern vetllar pel compliment 
d’aquesta normativa. Federico 
de las Heras (PP), va demanar 
l’aplicació de la normativa sense 
arbitrarietats; Ernest Suñé (PSC), 
la potenciació de la prevenció 
amb la figura dels vigilants cívics 
com a eina per a millorar el 
civisme; i Frans Avilés (Ciutadans), 
una aplicació contundent de la 
normativa per tal que els resultats 
estiguin a l’altura dels esforços. Per 
part de l’Equip de Govern, Sílvia 
Folch va reiterar la importància i 
necessitat d’aquesta aprovació i 
va tancar el debat dient que “es 
posaran tots els mitjans perquè 
sigui efectiva”.

Un altre moment destacat de la 
sessió plenària del juny va ser el de 
la moció d’urgència presentada 
per tots els grups municipals del 

plenari a excepció de la CUP-PA 
en relació amb la situació que 
es produeix a l’edifici de Roger 
de Flor, 33 i contra l’especulació 
immobiliària. A la votació, s’hi va 
abstenir la regidora de la CUP-
PA, Rosa Subirats, perquè estava 
d’acord amb la moció inicial 
presentada per ICV-EUiA però no 
amb l’actual. El portaveu d’ICV-
EUiA, Màxim Fàbregas, va justificar 
el motiu de la presentació conjunta 
de la moció amb la voluntat 
d’aconseguir el màxim consens al 
plenari, tot i que va criticar “l’estat 
catatònic” en què, segons el seu 
parer, es trobava la regidoria.

Segons explica la moció, 
l’edifici d’habitatges, que 
havia estat propietat de Solvia, 
la immobiliària del Banc de 
Sabadell, va ser adquirit per una 
empresa de compravenda de 
béns immobiliaris. Les persones 
llogateres dels habitatges de 
l’edifici van ser informades de la 
intenció del nou propietari de 
vendre la totalitat dels habitatges 
de l’edifici sobre els quals vencien 
els contractes. Aquesta situació 
va despertar les alarmes entre 
ells, ja que van imaginar que, tot 
i que formalment es tracta d’una 
compravenda, podrien estar al 
davant d’una operació fruit d’un 
procés d’execució hipotecària 
o de dació en pagament. Tant 
l’alcalde, Jaume Oliveras, com el 
regidor d’Habitatge, Jordi Matas, 
han portat a terme reunions amb 
els representants dels veïns per 
mantenir un contacte permanent 
amb els llogaters i oferir el suport 
legal i de mediació. A més, tal com 
va aclarir el regidor d’Habitatge, 
“el Banc de Sabadell no ha ofert 

en cap moment la compra de 
l’immoble a l’Ajuntament”.

L’acord va mostrar el suport 
de l’Ajuntament del Masnou 
a les famílies llogateres de 
l’edifici, per tal que es respectin 
escrupolosament tots els seus 
drets i no es produeixin situacions 
d’abús immobiliari. Així mateix, 
també recull la disposició per part 
del consistori a facilitar els recursos 
tècnics, jurídics i de mediació 
de què disposa l’Ajuntament. La 
moció també insta el govern a 
adreçar-se a l’Agència Catalana de 
l’Habitatge per tal que exerceixi 
la possibilitat del dret de tanteig i 
retracte en aquest cas.

A més de mostrar la preocupació 
per aquest cas i el suport de 
l’Ajuntament als veïns, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, va explicar que, 
tal com es va constatar a la sessió 
tècnica participativa d’intercanvi 
de coneixement i de transferència 
d’experiències entre els membres 
de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatge, portada a terme 
al Masnou, la problemàtica 
habitacular és comuna arreu del 
territori. Per aquest motiu, Oliveras 
va parlar dels reptes en matèria 
d’habitatge, “on cal una política 
més intervencionista per part del 
conjunt de les administracions”.

En l’audiència pública prèvia al 
Ple, els veïns afectats van tenir 
veu al plenari per demanar a 
l’Ajuntament la implementació 
de polítiques d’habitatge i, en 
concret, demanar-los l’actuació 
amb fermesa i rapidesa per 
garantir el dret a quedar-se als 
seus habitatges.
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Altres punts aprovats
Es va donar compte de l’informe 
de la Intervenció d’avaluació de 
compliment d’objectius de la LO 
2/2012 respecte al seguiment del 
primer trimestre del pressupost 
2017 amb motiu de la seva 
remissió al Ministeri d’Hisenda 
i Funció Pública.

Aprovació inicial de la modificació 
del punt 2 de la Base 10 de l’execució 
del pressupost, d’ampliacions 
de crèdit establertes en la secció 
tercera d’altres modificacions 
pressupostàries. Aprovat amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), 
Ciutadans (3 vots), el PSC (2 vots) i 
el PP (1 vot); i les abstencions d’ICV-
EUiA (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Aprovació inicial de la modificació 
de l’apartat 29.5 de les bases 
d’execució del pressupost de 
subvencions nominatives a 
atorgar pel procediment de 
concessió directa, exercici 2017. 
Aprovat per unanimitat.

Compatibilitat d’una funcionària. 
Aprovat amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 
11 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA 
(2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot); i 
l’abstenció d’ICV-EUiA (2 vots).

Aprovació inicial de la modificació 
de l’ordenança reguladora de la 
creació, modificació i supressió 
de fitxers de dades de caràcter 
personal de l’Ajuntament del 
Masnou. Aprovat amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (ERC-
AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans 
(3 vots), ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 
vots), una regidora de la CUP-PA, i 
el PP (1 vot); i l’abstenció de l’altra 
regidora de la CUP-PA.

Punts d’urgència sotmesos a 
votació
Aprovació inicial de l’expedient 
número 21/2017 de modificació 
pressupostària per crèdit 
extraordinari. Aprovat amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), 
Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA (2 

vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot); i 
l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).

Darrer Ple de Sandra Miras  

Un altre punt d’urgència va ser 
la presa de raó de la renúncia 
voluntària al càrrec de regidora 
de l’Ajuntament, formulada per la 
senyora Sandra Miras i Martínez. En 
conseqüència, també es va haver de 
nomenar el representant municipal 
a la Mancomunitat Intermunicipal 
de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià. 
La regidora renuncia al càrrec per 
un relleu pactat dins del partit, tal 
com ho va fer plenaris abans la 
regidora Laia Noy. Miras va aprofitar 
per fer balanç de la tasca feta durant 
les seves paraules d’acomiadament 
i també va parlar dels reptes que 
tenia a partir d’ara “no me’n vaig a 
casa, hi ha molta feina per fer”. Tant 
l’alcalde, Jaume Oliveras, com el 
portaveu de CiU, Eduard Garcia, 
van tenir paraules d’agraïment per 
la tasca de la regidora durant els 
darrers dos anys.

Mocions i declaracions  
institucionals
Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA, amb 
esmenes incorporades de l’Equip 
de Govern, a proposta del Sindicat 
CCOO, demanant accions per a la 
retirada de les plaques d’amiant 
dels centres de Catalunya i, pel 
que fa al Masnou, de l’escola 
Ocata. Aprovada per unanimitat.

Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA, amb 
esmenes incorporades de l’Equip 
de Govern, en suport als afectats 
de síndromes de sensibilització 
central. Aprovada per unanimitat.

Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA en relació 
amb la sentència del Tribunal 
Constitucional relativa a l’impost 
sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. Es va 
votar per punts. La votació de tots 
els punts excepte el segon va donar 
com a resultat els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-
EUiA (2 vots), el PSC (2 vots) i una 
regidora de la CUP-PA; en contra, 
el PP, i amb l’abstenció de l’altra 
regidora de la CUP-PA. El segon 
punt va ser aprovat per unanimitat.

Declaració Institucional presentada 
pels grups municipals ERC-AM-
MES, CiU, PSC i ICV-EUiA en nom 
de l’organització sindical UGT 
CATALUNYA sobre millores en la 
regulació de les subcontractacions 
en l’administració pública. Es va 
votar per punts. La votació de tots 
els punts excepte el quart va donar 
com a resultat els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), 
ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots), i el 
PP (1 vot); en contra, una regidora 
de la CUP-PA, i amb l’abstenció 
de l’altra regidora de la CUP-PA. El 
quart punt va comptar amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern (ERC-
AM-MES i CIU, 11 vots), ICV-EUiA 
(2 vots) i el PSC (2 vots): en contra, 
el PP (1 vot) i una regidora de la 
CUP-PA, i amb les abstencions de 
Ciutadans (3 vots) i l’altra regidora 
de la CUP-PA.

Audiència pública
A més de la preocupació dels veïns 
de Roger de Flor, 33, l’audiència 
pública prèvia al Ple va comptar 

amb intervencions de la Plataforma 
d’Afectats per la Crisi, que va tornar a 
demanar mesures relacionades amb 
el lloguer d’habitatge al municipi. 
També, els membres de l’entitat 
SOCNUM Casinet van tornar a la 
sessió prèvia al plenari per demanar 
el canvi de qualificació urbanística 
de la finca ocupada per l’entitat. 
Les queixes sobre la brutícia a la 
via pública van produir-se tant en 
l’audiència pública prèvia com 
durant les intervencions del públic 
al final del Ple. 

Exposició pública
•  Aprovació inicial de la 

modificació del punt 2 de 
la Base 10 de l’execució del 
pressupost, d’ampliacions de 
crèdit establertes en la secció 
tercera d’altres modificacions 
pressupostàries. El termini 
d’exposició pública finalitza  
el 19 de juliol. 

•  Aprovació inicial de la 
modificació de l’apartat 29.5 
de les bases d’execució del 
pressupost de subvencions 
nominatives a atorgar pel 
procediment de concessió 
directa, exercici 2017. El 
termini d’exposició pública va 
del 13 de juliol al 2 d’agost.

•  Aprovació inicial de la 
modificació de l’ordenança 
reguladora de la creació, 
modificació i supressió de 
fitxers de dades de caràcter 
personal de l’Ajuntament del 
Masnou. El termini d’exposició 
pública finalitza l’11 d’agost.

•  Aprovació inicial de 
l’Ordenança municipal 
de civisme i convivència 
ciutadana del Masnou. El 
termini d’exposició pública 
finalitza el 10 d’agost.

•  Aprovació inicial exp. 21/2017 
modificació per crèdit 
extraordinari. El termini 
d’exposició pública finalitza  
el 14 de juliol.
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Canvis en el projecte del Casino 
arran del procés participatiu 

INSTITUCIONAL

L’Ajuntament ha rebut 
un total de 42 apor-
tacions a través de 
la pàgina web, dues 

instàncies i diversos escrits amb 
aportacions durant el procés 
de participació del projecte del 
Casino, que persegueix la rehabi-
litació del teatre i l’activació d’un 
espai públic. Aquestes aportaci-
ons, juntament amb el projecte 
resultant, van ser exposades per 
l’alcalde, Jaume Oliveras, en una 
segona audiència pública del 
projecte, el passat 22 de juny. 
Durant aquest període també 
s’han portat a terme tot un 
seguit de reunions tant amb la 
ciutadania com amb els propis 
implicats i representants de la 
societat civil.

En resum, la majoria de les 
aportacions rebudes són favo-
rables al projecte proposat per 
l’Ajuntament. Alhora, l’impacte 
de la proposta a les xarxes socials 
també ha estat positiu. En general, 
força aportacions giren al voltant 
de la tipologia de la plaça pública, 
i les aportacions de caràcter més 
tècnic coincideixen en la necessi-
tat de dotar la plaça d’una façana. 
Les conclusions resultants del 

procés de participació s’han incor-
porat a la Modificació Puntual del 
PGOU, i en aquests moments s’es-
tà redactant un nou document 
per a la seva aprovació inicial al 
Ple. Durant l’exposició, l’alcalde 
va explicar que fins a l’aprovació 
final hi ha un any de marge per 
negociar i arribar entre tots a la 
millor proposta possible. Va re-
marcar que “el Masnou necessita 
una plaça de la vila”, i va anun-
ciar que aquella mateixa tarda 
s’havia aprovat la reurbanització 

del carrer de Roger de Flor fins 
al carrer de Sant Miquel, fet que 
evidencia que el projecte no 
s’atura. Va afegir que el projecte 
es complementarà amb l’eix ver-
tical de mar a muntanya, previst 
entre el parc Vallmora i el mar, on 
es donarà prioritat al vianant, i 
s’alliberarà de cotxes l’espai amb 
les 250 places d’aparcament 
de rotació projectades a l’Illa 
Centre. 

Pel que fa a l’entitat, l’Ajun-
tament ja li ha fet una oferta 

A l’audiència pública es va exposar el projecte resultant.

Neix el butlletí digital “L’actualitat del Masnou” 

de metres quadrats edificables 
adequada a la nova versió del 
projecte, però es mostra obert a 
la negociació i a fer canvis, fins 
que s’esgoti el temps necessari 
per poder aconseguir diners 
dels fons europeus (FEDER) per 
rehabilitar el teatre.

Els canvis introduïts al projecte 
arran del procés participatiu es 
poden consultar en el document 
que va ser projectat en el decurs 
de l’audiència, i que es pot tro-
bar a la pàgina web municipal. 

El Butlletí L’actualitat del 
Masnou és un butlletí en format 
electrònic que neix amb la volun-
tat d’informar sobre l’actualitat de 
l’ens municipal a través del correu 
electrònic un cop per setmana. 
El butlletí recollirà setmanalment 
les notícies més rellevants de 
l’Ajuntament del Masnou i s’envi-
arà a totes aquelles persones que 
es donin d’alta al llistat de distri-

bució. D’aquesta manera, es vol 
ser més accessible i transparent.

Es tracta del cinquè butlletí 
que es crea des de l’Ajuntament; 
actualment ja n’hi ha d’altres 
de monotemàtics en marxa: 
el Butlletí de l’Espai Escènic Ca 
n’Humet, de Cultura; Activitats per 
a nens, nenes i famílies, d’Infància; 
Butlletí de la Casa del Marquès/

Centre d’empreses, de Promoció 
Econòmica; i per últim, el Butlletí 
de l’Espai Jove Ca n’Humet/Punt 
d’Informació Juvenil, de Joventut.

Es poden rebre butlletins espe-
cífics o un de genèric en funció 
dels interessos i necessitats de ca-
dascú. Per donar-se d’alta només 
cal entrar l’apartat Butlletins de 
la pàgina web municipal.  

El butlletí recull 
setmanalment les 
notícies més rellevants 
de l’Ajuntament

ACTUALITAT
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La majoria de les aportacions rebudes són favorables a la proposta de l’Ajuntament
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Mesures per poder atendre  
la problemàtica d’habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge informa sobre les actuacions municipals que fomenten  
el dret a l’habitatge

HABITATGE

P otenciar el lloguer com una 
fórmula més per garantir el 
dret a l’accés a l’habitatge 
és una de les prioritats de 

l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de 
l’Ajuntament. Per aquest motiu, entre 
les accions endegades darrerament es 
troba una reunió mantinguda amb els 
agents de Propietat Immobiliària del 
municipi i una trobada amb altres OLH 
per buscar solucions a la problemàtica 
a escala municipal.

Igualment, s’ha instat totes les entitats 
bancàries amb habitatges buits 
a posar-los a preus assequibles a 
través de la Borsa de Lloguer Social, 
que funciona al Masnou des de l’any 
2006 i ha permès que persones amb 
dificultats per trobar un lloguer en el 
mercat privat tinguessin una oportu-
nitat. La gestió es fa a través de l’OLH, i 
la satisfacció per part dels propietaris i 
llogaters es constata any rere any.

Actualment, es disposa d’una norma-
tiva d’ajuts a la rehabilitació que inclou 
avantatges per a aquells propietaris 
que vulguin destinar el seu pis a la 
borsa de lloguer social, els quals es 
preveuen ampliar amb la nova norma-
tiva d’ajuts a la rehabilitació que s’està 
redactant. Entre altres avantatges, els 
propietaris també es podran veure 
beneficiats amb els ajuts a l’IBI.

Noves promocions d’habitatge 
protegit 
De cara a un futur proper, al Masnou hi 
ha prevista la construcció de tres pro-
mocions d’habitatge públic protegit: 
els habitatges en règim de lloguer per 
a gent gran al carrer de Joan XXIII amb 
Guilleries; els habitatges en règim de 
venda i lloguer a l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil; i els habitatges en règim 
de venda i lloguer a l’Illa Centre.

La promoció destinada a gent gran 
la portarà a terme la Generalitat de 
Catalunya mitjançant un conveni 
semblant al que es va subscriure per 
a l’execució de les altres promoci-
ons de protecció oficial que ja es 
troben construïdes al municipi. 
El projecte preveu la construcció 
de 36 habitatges, que seran d’una 
habitació, amb una superfície apro-
ximada de 50 m2. Un parell seran de 
dues habitacions i aniran destinats 
a unitats familiars amb fills discapa-
citats a càrrec.

Quant a les altres dues promocions, 
s’espera que en resultin habitatges 
tant de venda com de lloguer. El 
número i la superfície dels habitatges 
dependrà del projecte en funció del 
sostre màxim edificable.

Nou servei d’assessorament jurídic 
sobre clàusules abusives de les hipo-
teques a l’OMIC del Masnou
L’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor del Masnou (OMIC), que 
atén i assessora aquells consumidors i 
consumidores que s’han vist afectats 
per les clàusules abusives a les hipote-
ques, compta des del mes de juliol amb 
un servei d’assessorament jurídic pres-
tat pel Col·legi d’Advocats de Mataró, 
gràcies a un conveni de col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona. El servei 
es realitzarà fins el desembre del 2017, 
tres divendres al mes, de 10 a 14 h.
Les persones interessades a rebre 
aquest assessorament poden dema-
nar cita prèvia al telèfon 93 557 18 00, 
presencialment a l’OAC (carrer Roger de 
Flor, 23), o per correu electrònic a  
omic@elmasnou.cat.  

Posa en contacte 
propietaris 
d’habitatges 
amb persones 
que tenen 
dificultats per 
trobar un lloguer 
en el mercat 
privat

BORSA 
DE LLOGUER 
SOCIAL

Jordi Matas
Regidor d’Habitatge

Des d’Habitatge es treballa per ga-
rantir el dret a l’habitatge a qualsevol 
persona i, com sempre, hi ha deures 
i obligacions per a les dues parts. Es 
tramiten les sol·licituds que gestiona 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i s’atenen totes les consultes i gestions 
per tramitar els ajuts que calguin. 
Tenim molt presents els reptes del 
municipi, especialment la manca 
d’oferta de lloguer. Per això, darrera-
ment col·laborem amb el pla de tirar 
endavant tres projectes d’habitatges 
socials al Masnou, un d’ells per a 
gent gran, per afavorir aquests tipus 
d’habitatge. Aquest projecte serà una 
realitat d’aquí a poc temps. També 
s’impulsa la campanya de borsa d’ha-
bitatge per tal que els propietaris ens 
puguin facilitar habitatges perquè els 
gestionem des de l’Ajuntament.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Una empresa 
que recrea un 
joc consistent a 
solucionar enigmes 
per aconseguir 
“escapar” d’una 
habitació és la 
guanyadora 
del IV Premi 
d’Emprenedoria 
Jove

ESCAPE MASNOU 

Doble impuls a l’emprenedoria

E l 14 de juny va ser lliurat el IV Premi 
d’Emprenedoria @elmasnou_
jove2016, i es van donar a conèixer 
els noms de les empreses de nova 

creació que rebran una subvenció per part de 
l’Ajuntament per tal d’impulsar l’emprenedo-
ria al municipi. En total, es destinen a l’empre-
nedoria 28.632,32 euros a empreses de nova 
creació, i 6.000 euros a l’emprenedoria jove.

Per una banda, el projecte guanyador de l’em-
prenedoria jove va ser Escape Masnou, presen-
tat per Sílvia Serrano; i per l’altra, els noms dels 
projectes que rebran les subvencions 2016 a 

empreses de nova creació són: Precuinats Els 
tres fogons, Escape Masnou SL, Econimbus 
SCCL, Lairi, Servim, La casa del vi from 
Ocata, JS Advisor WSI, Ca la Mariana, Marart, 
Comunicabits i El mundo del dulce de leche.

Serrano, en nom de la resta de socis, va rebre el 
guardó de mans de l’alcalde, Jaume Oliveras, i va 
explicar en què consisteix Escape Masnou. És la 
creació d’un espai ludicorecreatiu on els visitants 
han de resoldre una sèrie de problemes lògics i/o 
matemàtics per sortir d’un espai temàtic tancat: 
“El Submarí Soviètic”. 

SÍLVIA SERRANO 
SÒCIA D’ ESCAPE MASNOU

Esperaves que el vostre projecte 
guanyés?
Confiàvem molt en el nostre projecte 
però no sabíem quants participants 
hi havia ni coneixíem el contingut de 
cap dels projectes que hi participa-
ven a banda del nostre; per tant, en 
aquest sentit anàvem a cegues. Però 
estem molt satisfets per la feina feta 
i el projecte proposat. En qualsevol 
cas, vam apostar pel negoci amb 
una gran implicació econòmica i 
personal, amb el desig de guanyar, 
però sense comptar amb el premi 
per posar en marxa el projecte.

Per què al Masnou?
Vam triar el Masnou en part per què 
volíem donar-nos l’oportunitat de 
treballar al lloc on vivim i desterrar 
els embussos diaris i els tediosos 
trajectes en transport públic d’anada 
i tornada a Barcelona. Per altra 
banda, en relació amb el nombre 
d’habitants i de visitants, considerem 
que al Masnou li manquen alter-
natives d’oci, i vam pensar que era 
una bona oportunitat per fer poble 
i afegir varietat a l’oferta d’oci que hi 
havia. Sense perdre de vista, però, 
la possibilitat d’atreure jugadors de 
fora, gràcies a la bona connexió que 
hi ha amb transport públic i carretera 
i la facilitat de trobar aparcament a la 
zona on estem situats.

Quines expectatives de futur 
teniu?
Actualment estem treballant en la 
segona sala, ambientada en l’antiga 
Roma, que posarà als jugadors en el 
paper de gladiadors a punt de sortir 
a lluitar a l’arena enmig d’un conflic-
te entre el ludus al qual pertanyen i 
un senador amb interessos contraris.
La segona línia en què ja hem 
començat a treballar passa pels jocs 
d’escape portàtils. 
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Participants al joc de room escape “El Submarí Soviètic”.

L’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, van fer entrega del premi a Sílvia Serrano 
i la resta de socis de l’empresa.
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Alumnat del CFPAM durant una de les classes. 

COMUNITAT

Encara queden places  
als cursos del CFPAM

HI ESTEU INTERESSATS?

Les persones que hi estigueu interessades podeu acudir al CFPAM 
(ubicat a l’equipament Els Vienesos) a partir del 4 de setembre, en 
horari de 15 a 20 h. Allà us podran orientar cap a l’opció formativa 
més adient segons les vostres necessitats i interessos. La matrícula 
viva s’obrirà a les 16 h del 12 de setembre.

La Policia Local recorda el servei de 
comunicació d’absències per a les vacances

P er al curs vinent, el 
Centre de Formació de 
Persones Adultes del 
Masnou (CFPAM) ofereix 

una desena de cursos i tallers, des 
d’alfabetització fins a la prepara-
ció per a l’accés a cicles formatius 
de grau superior.

Entre l’oferta formativa, des-
taquen els cursos de GES (ESO), 
PACFGM (formació per a la prova 
d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà), PACFGS (formació per 
a la prova d’accés als cicles for-
matius de grau superior), anglès i 
informàtica de nivell 2.

El GES (Graduat en educació 
secundària -ESO-) està adreçat 
a totes aquelles persones, joves 
i adults, que vulguin millorar la 
seva situació laboral i/o promo-
cionar-se laboralment. El títol de 
l’ESO, actualment, és un requisit 
formatiu bàsic per accedir a la 
majoria de feines. A més, el del 
Masnou és un centre autoritzat 

pel Departament d’Ensenyament 
i, per tant, és la mateixa escola qui 
avalua i dona el títol de l’ESO.

D’altra banda, els cursos de 
preparació per a les proves d’ac-
cés a cicles formatius de grau mit-
jà o superior donen la possibilitat 
d’accedir a un cicle mitjançant 
la superació d’una prova lliure. 
L’escola entrega un certificat a 
les persones que superen el curs. 
La nota d’aquest certificat suma 
punts i fa pujar la nota final de la 
prova lliure.

A més, el centre també ofereix 
tallers d’anglès i d’informàtica. 
D’anglès, hi ha dos cursos inicials 
(nivells 1 i 2) i un altre on es fa 
especial incidència en la pràctica 
oral de l’idioma. Quant al taller 
d’informàtica de nivell 2, es treba-
llaran els continguts relacionats 
amb la imatge (retocs i muntatge 
d’imatges), el so i les presentaci-
ons de continguts amb progra-
mes com PowerPoint. 

Fa un any que la Policia Lo-
cal ofereix el servei “Vacances 
segures”. L’objectiu d’aquesta 
prestació és reaccionar de 
manera eficient per agilitar 
les gestions en els casos en 
què algú sigui víctima d’un 
robatori o de qualsevol altre 
incident a casa seva mentre 
està de vacances. La Policia 
Local del Masnou es posarà 
en contacte amb l’interessat 
o amb algun representant per 

avisar-los. Per donar-se d’alta 
en aquest servei, cal sol·lici-
tar-ho a la Policia Local o l’OAC 
(Roger de Flor, 23). El docu-
ment només serà vàlid si qui 
el signa compleix els requisits 
per fer-ho -és a dir, que sigui 
la persona interessada com a 
propietari o inquilí o resident- 
i està degudament identifi-
cada. Qualsevol altra petició 
que no compleixi els requisits 
esmentats no serà admesa. 
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 Ja es pot sol·licitar  
el carnet de tinença cívica  

i responsable 

Per tal d’adaptar la 
normativa sobre la tinença 
d’animals a les millores 
que l’Ajuntament vol 
incloure pel que fa a la 
convivència de la ciutada-
nia amb els gossos, s’ha 
elaborat el nou text refós 
de l’ordenança de tinença 
d’animals, que incorpora, 
entre altres novetats, el 
carnet de tinença cívica i 
responsable. El carnet, que 
servirà per poder portar un 
gos deslligat a les zones 
d’esbarjo, ja es pot sol·li-
citar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC).

A més de les sis zones 
d’esbarjo per a gossos que 
el consistori ha previst am-
pliar a diferents punts del 

municipi, es podrà portar el 
gos deslligat -quan s’estigui 
en possessió del carnet- 
a la platja per a gossos. 
Aquest espai de bany i con-
vivència amb gossos a la 
platja del Masnou es posarà 
en marxa a finals de juliol, 
un cop s’hagi aprovat l’or-
denança, i anirà des de Can 
Teixidó fins a Montgat. En 
total, la zona on es podrà 
accedir amb gossos abasta 
uns 1.600 m2.

La campanya per pro-
moure el civisme “El Masnou 
és casa teva” continua 
sensibilitzant la ciutadania 
i, aquest cop, s’adreça a 
accions relacionades amb 
la tinença responsable 
d’animals. 

Un estiu més amb 
la bandera blava  

a les platges

Dijous 6 de juliol es van 
hissar les banderes blaves a les 
platges del Masnou i Oca-
ta, indicatives de la qualitat 
d’aquests espais. L’alcalde, 
Jaume Oliveras, i el regidor de 
Medi Ambient, Romà López, 
acompanyats per altres mem-
bres de l’Equip de Govern, van 
ser els encarregats d’hissar 
oficialment els dos distintius 
atorgats, un any més, a les 
platges del municipi.

Les platges, i també el port 
esportiu del municipi, han tornat 
a guanyar aquesta distinció de 
qualitat que atorga la Fundació 
Europea d’Educació Ambien-
tal. Aquest indicador valora el 
compliment de paràmetres 
ambientals com la qualitat de 
l’aigua, l’accessibilitat a la platja, 
la neteja, la sanitat, la seguretat, 
la informació ambiental que es 
dona als usuaris i el respecte a la 
legislació, entre d’altres. 
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Els edils hissant una de les dues  banderes que indiquen la qualitat de les platges masno-
vines.
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Remodelat el jardí de Can Malet 

J a estan enllestides les 
obres de millora del 
jardí de Can Malet al 
nucli antic, que van 

començar el passat 20 de març. 
Des de fa unes setmanes, s’hi 
poden veure diverses persones 
assegudes als bancs del jardí 
o bé passejant-hi. Fins i tot, ja 
s’hi ha celebrat la tradicional 
arribada de la Flama del Cani-
gó. L’espai és ara més pràctic i 
accessible, però alhora segueix 
conservant la seva essència. 
En aquest sentit, els tècnics 
responsables de la remodelació 
han tingut cura dels detalls més 
senzills per aportar-hi el caliu 
que mereix; per exemple, s’ha 
col·locat dos bancs a tocar l’un 
de l’altre per tal que els avis 
que s’hi asseuen puguin fer pe-
tar la xerrada, sota un arbre que 

els doni ombra. En dos anys 
haurà crescut el verd, i alesho-
res l’encant serà més visible.

S’han instal·lat nous ele-
ments, i d’altres, ja existents, 
s’han canviat de lloc per orde-
nar millor l’espai. S’ha reubicat 
la pista de petanca i també els 
bancs que abans es trobaven a 
la plaça, fet que dona cabuda 
a nous elements: un escenari 
amb un banc perimetral, una 
pista de ball i nova il·luminació. 
La renovació de la vegetació 
perimetral que recorre l’espai 
ha estat l’ingredient clau de la 
transformació; en concret, s’ha 
plantat tres línies de vegetació 
que ompliran de verd l’espai, 
una part dels quals s’enfilarà 
fins a 7 metres pel mur del 
jardí. Tot plegat ha ajudat a 

millorar les condicions del 
jardí de Can Malet, que seguirà 
albergant actes i activitats 
diverses.

La remodelació és una de 
les línies d’actuació previstes 
al Pla d’Actuació Municipal 
d’aquest mandat, dins de l’eix 

dedicat a la millora de l’espai 
públic. El cost total de les 
obres ha estat de 59.758 euros.

Actualment, l’edifici és un 
equipament municipal, seu 
del Casal de Gent Gran de Can 
Malet, i el jardí és un espai 
públic obert a tothom.  
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S’han reubicat els bancs per donar cabuda a nous elements.

RA
Q

U
EL

 Z
A

M
O

RA

L’espai, més pràctic i accessible, seguirà albergant actes i activitats diverses

OBRES



EN PORTADA

Balanç positiu de la Festa Major  
Terra, Mar i Foc

La Terra va ser la protagonista dels tres elements que donen identitat a la festa 

Més d’una seixantena d’actes van tenir cabuda durant la Festa Ma-
jor de Sant Pere 2017, que va tenir lloc entre el 27 de juny i el 2 de 
juliol. La terra, el mar i el foc va tornar a ser, un any més, l’eix con-
ductor de la celebració, que enguany va dedicar el protagonisme 
a l’element de la Terra. 

La programació, farcida d’actes, ha donat cabuda a tot tipus d’ac-
tivitats ludicofestives, culturals, esportives i gastronòmiques. Des 
de l’Ajuntament i la comissió de festes es fa una valoració molt po-
sitiva del model de festa d’aquest any i se subratlla l’èxit del castell 
de focs d’artifici, després del canvi de companyia pirotècnica. Es 
valora l’elevada assistència de públic i, sobretot, l’esforç del treball 
conjunt amb el teixit associatiu local.

A les nits, el ritme ha regnat a la platja d’Ocata, amb un èxit remar-
cable de La Salada, una nit que ha volgut recuperar, a través de la 
música, les activitats dirigides a joves per Festa Major. La regidora 
de Cultura, Neus Tallada, ha volgut destacar “la participació dels 
joves, que durant molt temps havien reclamat més protagonisme 

a les festes del poble”. També ha valorat el “bon funcionament i 
desenvolupament de l’acte” i ha volgut fer “un reconeixement es-
pecial als grups locals que van posar música a la nit”.

Fins a la propera celebració, es treballarà per millorar els punts 
febles d’aquesta ocasió amb l’increment de la presència de l’eix 
temàtic al llarg de tota la festa. També es valorarà fer un replante-
jament de la fira d’atraccions, que mantindria el format i s’adreça-
ria, igualment, al públic infantil.

Els agraïments no poden faltar després d’una festa on l’esforç de 
moltes persones ha estat clau per a aquests dies de gresca. L’alcal-
de, Jaume Oliveras, ha volgut agrair “la implicació de molta gent: 
ciutadans a títol individual, les entitats de la vila, els treballadors 
municipals i els membres de la comissió de festes, que han fet 
possible una festa molt reeixida”. Per la seva banda, la regidora de 
Cultura ha agraït “l’esforç de tots els qui fan possible la Festa Major, 
entitats, ciutadans i participants en totes les activitats, destacant 
la dedicació de tot l’equip de treballadors de l’Ajuntament”. 
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D’ESQUERRA A DRETA I DE BAIX A DALT:  
Coronació de la nimfa de la Terra durant el pregó – Subhasta de peix – Missa solemne en honor a Sant Pere – Les autoritats municipals amb 
els gegants i capgrossos – L’Orquestra Maravella al pati del Casino – Cantada d’havaneres al carrer de Pere Grau – Fira d’atraccions – Baixada 
d’andròmines – Trabucaires – Bastoners i gegants al carrer de Sant Rafael – Correfoc – Concert de Ramon Mirabet – Travessa del port – Con-
curs de paelles – Festa de música pop per a infants
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El Ple de Riure arriba carregat d’una gran 
varietat de propostes artístiques 

La 21a edició se celebrarà al municipi del 19 al 22 de juliol

Dimecres 19 de juliol
A les 19 h
Plaça de Ramón y Cajal
Landry el rumbero

Dimecres 19, dijous 
20 i divendres 21 de 
juliol
A les 20.30 h
Placeta de Ca n’Humet
Maiurta
Los Galindos

Dimecres 19 de juliol
A les 22.30 h
Espai Escènic  
Ca n’Humet
Cuerdo
Karl Stets

Dijous 20 de juliol
A les 19 h
Plaça de Marcel·lina  
de Monteys
Els secrets de Mr. 
Stromboli
El que ma queda de 
teatre i L’Avalot Teatre

Dijous 20 de juliol
A les 22.30 h
Espai Escènic  
Ca n’Humet
Chefs
Producciones Yllana

Divendres 21 de juliol
A les 19 h
Plaça d’Ocata
Cösmix
Teatre Mòbil

Divendres 21 de juliol
A les 22.30 h
Espai Escènic  
Ca n’Humet
Humor i Hòsties
Mal Martínez

Dissabte 22 de juliol
A les 19 h
Plaça del Mercat Vell
A wamba balouba
BALAMBAMBÚ
Pentina el Gat

Dissabte 22 de juliol
A les 22.30 h
Platja d’Ocata
L’efecte cargol
Companyie de Cirque 
Kadavresky

Dissabte 22 de juliol
A les 23.30 h
Platja d’Ocata
Miscel·lània
Companyia del Foc

Dissabte 22 de juliol
A les 00.00 h
Platja d’Ocata
Una Noche con…
Enrique San Francisco

Els dies 19, 20, 21 i 22 de 
juliol el festival de teatre 
còmic Ple de Riure assolirà 
la seva 21a edició. Ja s’ha 
fet pública la programació 
completa, que inclou des 
d’actes populars a places 
de la població fins a mun-
tatges a la platja i a l’Espai 
Escènic Ca n’Humet.

El plat fort del festival serà 
el dissabte 22, a la platja, 
que tindrà com a presen-
tador i mestre de cerimò-
nies a l’home de les mil 
veus, Pep Plaza, conegut 
per les seves imitacions 
a programes televisius 
com Crackòvia o Polònia. 
També el dia 22, l’escenari 
de La Mar de Riure acollirà 
les acrobàcies de L’efecte 
cargol, de la Companyie 
de Cirque Kadavresky, 
i Una noche con…, de 
l’humorista Enrique San 
Francisco, que vindrà 
acompanyat del còmic 
Denny Horror. A més, a la 
nit de cloenda no hi podrà 
faltar el tradicional piro-
musical Miscel·lània, de la 
Companyia del Foc.
Enguany, el festival s’ha 
repensat lleugerament per 
poder garantir-ne la conti-
nuïtat. Es mantenen els es-
pectacles a diverses places 
del municipi alhora que es 
potencien els espectacles a 
l’Espai Escènic Ca n’Humet. 
Pel que fa a les actuacions a 
les places del poble, sonarà 
rumba catalana amb el mar-
xós Landry el Rumbero; Els 
secrets de Mr. Stromboli, 
d’El que ma queda de 
teatre i L’Avalot Teatre, i 

Cösmix, de Teatre Mòbil. A 
la placeta de Ca n’Humet 
s’hi podrà veure l’espectacle 
Maiurta, de Los Galindos 
i, a dins, a l’Espai Escènic, 
s’oferirà Cuerdo, del danès 
Karl Stets, un acròbata, 
malabarista, funàmbul i 
actor gestual dotat d’un 
elegant sentit de l’humor. 
També hi haurà una mirada 
divertida al món de la 
gastronomia amb Chefs, 
de Producciones Yllana; i 
els espectacles d’Humor i 
hòsties, de Mal Martínez, 
i el d’animació, A wamba 
baouluba Balamambú, de 
Pentina el Gat. A més, du-
rant tots els dies del festival, 
el masnoví Trenatroman 
deixarà el transport públic 
uns dies per dinamitzar les 
places del municipi. 

L’actor, 
humorista, 
imitador  
i comunicador 
Pep Plaza serà 
enguany el 
presentador 
i mestre de 
cerimònies de 
l’escenari La Mar 
de Riure.

PRESENTADOR 

CULTURA

Consulteu els detalls de 
la programació a  

www.plederiure.cat
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Quinze anys de curtmetratges a la platja 
Més de 3.000 persones visiten la platja d’Ocata per assisstir al Fascurt

L a quinzena edició 
del Fascurt, orga-
nitzat per l’Asso-
ciació AKONGA, 

celebrada entre els dies 5 
i 8 de juliol, finalitza amb 
una valoració positiva 
després d’aplegar més 
de 3.000 persones a la 
platja d’Ocata durant els 
dies del festival. Al llarg 
dels tres dies de projec-
ció s’ha ofert al públic 
gairebé una seixantena 
de curtmetratges orga-
nitzats en les categories 
de ficció, animació, un-
dercurt, Fascurt Clàssics, 
Curts El Masnou i la Nit 
+ Freak. Tot ells van estar 
seleccionats d’entre les 
822 propostes que van 
arribar a l’organització 
des d’arreu. Aquesta 
edició, marcada pel 15è 
aniversari, també ha 
comptat amb la pre-
sència de nombrosos 
directors i actors dels 
curts guardonats, així 
com amb un jurat de 
primera línia format per 
actrius, actors i professio-
nals del món del cinema. 
Una de les novetats que 
ha incorporat l’edició 
d’enguany ha estat la 
jornada de dimecres 
5, on es va realitzar la 
presentació del festival i 
el concert la Nit + Heavy, 
amb la presència dels 
grups Juernes i Critical. 
Tant l’alcalde, Jaume 
Oliveras, com la regidora 
de Cultura, Neus Tallada, 
van assistir al festival i 
van ser els encarregats 
de fer entrega d’algun 
dels guardons. 

PALMARÈS 
2017

Millor curt de ficció 
Fascurt 2017

Les bones nenes, 
de Clara Roquet, 
Barcelona 2017

Menció especial del 
jurat per Australia, de 
Lino Escalera, Madrid 
2017

Millor curt 
d’animació Fascurt 
2017

Morning Cowboy,  
de Fernando Pomares, 
Lleida 2017

Millor undercurt 
Fascurt 2017

Una casa en el campo, 
de Chiqui Carabante, 
Málaga 2016

Premi del públic  
Fascurt 2017

Café nunca es café, 
d’Eduardo Ovejero, 
Madrid 2016



La sorra de la platja s’omple de gom a gom d’espectadors que miren el reguitzell de curtmetratges 
que es programen cada nit del Festival. 

CULTURA
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ESPORTS

El Club Atlètic Masnou, reconegut 
pel foment dels valors de l’esport

A finals de maig, el Club Atlètic Masnou 
va ser guardonat amb el segon premi en 
la categoria Foment dels Valors, atorgat 
per la Fundació Privada Catalana de Fut-
bol. L’acte va premiar aquelles iniciatives 
i activitats que fomenten la solidaritat, 
l’ètica esportiva i els valors més enllà del 
futbol. L’Atlètic va ser premiat per la seva 
tasca en el foment dels valors solidaris 
de l’esport a través dels seus projectes 
Cinquè Temps i el Gol Solidari.

El Club Nàutic acollirà la 30a edició de la Setmana 
Catalana de Vela 

L’esdeveniment tindrà lloc a primers de setembre i reunirà més de mil regatistes

E n el marc de la celebració del 50è aniver-
sari de la seva seu social, el Club Nàutic 
El Masnou organitzarà, a primers de 
setembre, la 30a edició de la Setmana 

Catalana de Vela, que comptarà amb la pre-
sència de més de 1.000 regatistes i gairebé 750 
embarcacions de diferents classes de vela. 

La celebració es desenvoluparà els dies 9, 
10 i 11 de setembre i comptarà amb una gran 
diversitat d’activitats lúdiques per als visitants. 
A més, coincidirà amb altres activitats esporti-
ves, com el Sailfish 4x1000 i 4x400 Kids&Family 

(el 10 de setembre) i la segona aquatló del Club 
Nàutic El Masnou (el dia 11).

La Setmana Catalana de Vela és la competició 
més important i multitudinària d’aquest esport 
a casa nostra i està considerada Gran Premi de 
la Generalitat de Catalunya. Aquest any 2017 
es disputarà per segona vegada a les costes del 
Masnou, ja que la primera va tenir lloc durant 
el 25è aniversari del club. Des de l’entitat, es vol 
destacar el suport de les institucions, les enti-
tats i els clubs que han treballat conjuntament 
per assolir aquest repte. 

L’Atlètic Masnou i el Masnou  
Interdinàmic es fusionen

Nova entitat al Masnou resultant de la 
fusió del Club Atlètic Masnou i del Masnou 
Interdinàmic Futbol Sala. Aquesta nova asso-
ciació, que mantindrà el nom de Club Atlètic 
Masnou, es vol convertir en un referent de 
l’esport masnoví amb l’objectiu d’oferir a tots 
els nens i nenes de la vila la possibilitat de 
practicar futbol i futbol sala, així com altres 
esports com l’handbol o el voleibol. 
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La Festa del Bàsquet Català 
premia el Projecte Hamza

Bons resultats del Club de Judo  
i Gimnàstica Rítmica del Masnou

El Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou ha obtingut 
molt bons resultats a les darreres competicions en què ha partici-
pat. A la final comarcal de gimnàstica rítmica, celebrada el dis-
sabte 11 de juny a Cardedeu, les gimnastes van assolir el pòdium 
en diverses de les categories. Per la seva banda, els judokes del 
Masnou participants a la final barcelonesa d’aquest esport van 
resultar guanyadors de les categories en les quals competien. 

 

El Projecte Hamza, d’El Masnou Bas-
quetbol, va rebre, en el decurs de la Festa 
del Bàsquet Català 2017, el trofeu especial 
BQ Solidari. És un projecte solidari i inte-
grador que ajuda a difondre els valors de 
l’esport i exporta el model de bàsquet in-
clusiu a un barri de Casablanca, al Marroc.

La celebració, organitzada per la Fe-
deració Catalana de Basquetbol, també 
va guardonar jugadors, entrenadors, 
clubs, directius, àrbitres i col·laboradors 
del bàsquet català. 

Homenatge  
al Club Patinatge El Masnou 

A finals de maig, l’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor d’Es-
ports, Jordi Matas, van rebre el grup de Xou i el quartet del Club 
Patinatge El Masnou a la sala capitular de l’Ajuntament,  
en reconeixement de la seva trajectòria esportiva. Les autoritats 
van felicitar les patinadores, l’entrenador, Jaume Pons, i la core-
ògrafa, Anna Domènech, i els van lliurar un obsequi. També van 
assistir a l’acte el president del Club Patinatge, Artur Pasqual,  
i altres membres del consistori.

El grup gran de Xou del club va ser format l’any 2000 i està 
constituït per 24 patinadores d’entre 13 i 20 anys (nivells d’inici-
ació B a categories). El grup, que ha estat present a nombroses 
competicions arreu del país i Europa (Portugal, França, Itàlia…) 
compta amb un extens palmarès. L’any 2016 va quedar primer 
al Campionat de Barcelona, celebrat a Vic, i l’any 2017 també 
va ser primer al Campionat de Barcelona (La Dictadura del 
Cos, Body’s Dictatorship). Des dels seus inicis, el grup ha estat 
repetidament guanyador del campionat de Barcelona. També 
va conquerir podis elevats fora d’Europa, quan va quedar, per 
exemple, segon al Campionat Mundial celebrat a Kaohsiung 
(Taiwan, Xina), l’any 2009.

Quant al quartet, va començar l’any 2013, ara fa cinc anys. 
Enguany, l’equip està format per quatre patinadores que alhora 
formen part del grup anterior. Entre altres fites, ha quedat pri-
mer al Campionat de Catalunya, celebrat aquest any a Girona.



EL MASNOU VIU    JULIOL 201724

Quina és la història d’aquest vi 
aromatitzat més que centenari?

Vermouth Cisa la va fundar el 
1880 Pere Cisa, el rebesavi del 
meu pare. Va veure la tendència 
creixent del vermut a Itàlia i va 
començar a elaborar-ne, junta-
ment amb altres productes.

Des d’aquells temps hem man-
tingut la fórmula centenària i 
la metodologia artesanal d’ela-
boració. Tot ha anat passant de 
pare a fill i continuem sent una 
empresa familiar. Ara és el meu 
pare qui està fent aquesta tran-
sició amb mi i ensenyant-me el 
que el seu pare li va ensenyar fa 
més de quaranta anys. 

El vermut està de moda. La revi-
falla d’aquesta beguda és la que 
va fer plantejar-vos donar una 
imatge més fresca a la marca?

El canvi generacional que s’es-
tà fent des de fa un any a dins 
de l’empresa ens va donar les 
forces per intentar incrementar 
la presència de la nostra marca 
al mercat, així com d’obrir nous 
mercats internacionals, treu-
re productes nous, etc. Per tal 
d’assolir aquests objectius, un 
dels primers punts que vam ha-
ver de tractar va ser el de can-
viar la imatge, per adaptar-nos 
a un públic nou i més exigent, 
i modernitzant la imatge de 
l’empresa en general. Els temps 
canvien i així ho han de fer les 
empreses. Nosaltres, que tenim 
com a mirall de l’empresa el 
nostre vermut, no podíem ser 
diferents, i hem hagut de fer 
aquests canvis, que fan que els 
consumidors se sentin més pro-
pers a la marca. 

La nova imatge, lligada al Me-
diterrani, us identifica encara 
més amb el Masnou. Què en 
pensa del pla centrat en el 
desenvolupament turístic del 
municipi al voltant de la cultu-
ra del mar?

ENTREVISTA

Fran
Piera
Gerent  
de Vermouth Cisa

Fa un any que el 
Vermouth Cisa ha donat 
un tomb. Això respon a 
un relleu generacional 
a l’empresa, que ve 
carregat de força  
i noves inquietuds.  
Al capdavant d’aquest 
negoci familiar hi 
ha Fran Piera, sisena 
generació d’aquest 
vermut genuïnament 
masnoví.

Futbolista professional 
fins fa ben poc (ha 
jugat a equips com el 
Sabadell, Sant Andreu, 
Alcoiano, La Roda, 
Cornellà, l’any passat al 
Prat i també a primera 
divisió de Xipre), Piera 
va deixar les botes en 
segon pla per dedicar-se 
al negoci familiar.
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Analitzant els punts forts del 
nostre poble, essència del nos-
tre vermut, vam fer un exercici 
similar que el que entenc que es 
va fer al poble, i aquí és on vam 
trobar el punt de partida comu-
nicatiu: el Mediterrani, cultura 
de mar i tot el que representa. 
Penso que el pla nou de l’Ajun-
tament recull les arrels del po-
ble així com un dels principals 
atractius que tenim. Per aquest 
fet, pensem que estem fent un 
esforç conjunt amb el pla i que 
ens nodrim d’aquesta reciproci-
tat, que fa que anem de la mà 
com a poble i marca.

Vostè és la sisena generació 
de vermuters. El canvi d’imat-
ge també ha anat acompanyat 
d’una variació de la fórmula? 
Quin és el procés d’elaboració 
del vermut?

Ben al contrari. Tots els canvis 
que s’han fet i que se segueixen 
fent parteixen de la base sòlida 
que el nostre vermut agrada 
molt als nostres clients, i això 
implicava deixar la fórmula in-
tacta. El contingut dels nostres 
productes segueix sent el ma-
teix. És la nostra herència, una 
herència de molts anys i que 
ens fa qui som. Això no impe-
deix que pensem d’afegir refe-
rències al nostre catàleg i inno-
var amb fórmules diferents.

Quant al procés d’elaboració, el ver-
mut es fa utilitzant vi blanc i pre-
parant una gran infusió d’herbes. 
Aquesta infusió d’herbes conté una 
varietat de botànics seleccionats 
meticulosament i que donen el toc 
característic a cada vermut. No hem 
canviat la fórmula en cap moment 
des dels inicis; amb elaboració ar-
tesanal fem un producte autèntic 
per als amants del vermut.

Entre els avenços que ha endegat 
a Vermouth Cisa, hi ha la comerci-
alització electrònica del produc-
te. Quin paper juguen les noves tec-
nologies en el seu model de negoci?

L’e-commerce va ser un dels primers 
canvis que vam fer a Vermouth Cisa 
l’any passat; d’aquesta manera ens 
apropem al món. Tothom qui vulgui 
comprar vermut a tot el terreny na-
cional pot fer-ho, amb enviaments 
gratuïts, sense importar que no hi 
tinguem presència en distribució o 
grans superfícies en zones concre-
tes. Amb el temps, incrementarem 
els esforços que es destinen a la 
venda en línia, però a curt termini 
ens ha ajudat a satisfer comandes 
de gent interessada que d’altra ma-
nera no hauria estat possible.

També les xarxes socials han estat 
molt útils per expandir la marca. 
Tothom qui vulgui pot estar al cor-
rent del que fem, des dels esdeveni-
ments fins a novetats empresarials.

Quin són els plans de futur de 
l’empresa?

A Vermouth Cisa pretenem am-
pliar mercat any rere any, volem 
aconseguir un creixement orgà-
nic fruit d’una estratègia sòlida 
que ens permeti assolir un incre-
ment de demanda significatiu. 
Per això, volem incrementar la 
nostra presència a l’hostaleria, 
així com en la gran distribució i 
alimentació. També tenim la vis-
ta fixada a l’exterior, amb ganes 
d’exportar el vermut a altres pa-
ïsos, on la rebuda és molt bona, 
hi ha menys competència i ens fa 
sentir còmodes per les capacitats 
productives que tenim.

Com pren el vermut un masnoví 
com vostè? Sap si aquí som més 
de blanc o de negre?

Entenem el consum del vermut 
com  un moment de gran valor 
creat des de la senzillesa de l’es-
pontaneïtat i de compartir es-
tones plegats. El més important 
per a mi és comptar amb bona 
companyia i un ambient distès. 
Jo me’l preparo amb una mica de 
gel, taronja i un parell d’olives.

En general, el consum del vermut 
és molt més elevat de negre que 
de blanc, tot i que el nostre blanc 
té un gust molt especial que agra-
da moltíssim als clients. 

“Tot ha anat 
passant de 
pare a fill i 
Vermouth Cisa 
continua sent 
una empresa 
familiar”

“Entenem el 
consum del 
vermut com  
un moment 
de gran valor 
creat des de la 
senzillesa de 
l’espontaneïtat 
i del compartir 
estones plegats” 
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TRIBUNA POLÍTICA

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

Romà López
Regidor  
del Grup  
Municipal de CiU

Stella  
Parodi
Regidora del Grup 
Municipal de 
Ciutadans

Ajudant els autònoms, fem créixer 
l’economia

Tothom ja sap que durant la legislatu-
ra passada, la més curta de la història 
de la democràcia, no va ser possible 
investir cap president perquè hi va ha-
ver dos partits que ho van impedir: PP 
i Podemos. Posteriorment, després de 

les següents i darreres eleccions, la in-
vestidura sí que va ser possible, perquè 
els partits majoritaris, excepte altre cop 
Podemos, així ho van entendre després 
que la ciutadania s’expressés a les urnes.
Ja ha passat un any i la legislatura s’ha 
posat en marxa. Són diverses les pro-
postes que Ciutadans ha fet al Congrés 
dels Diputats, aprofitant la minoria en 
què es troba el Govern, i que hem po-
gut aprovar. I avui podem felicitar-nos 
perquè una nova proposta que hem 
portat a la Cambra Baixa s’ha aprovat 
per unanimitat: la nova Llei d’Autò-
noms, una llei que era un reclam histò-
ric del sector més castigat per la crisi i 

A la meitat del mandat

Som just a la meitat del mandat. Si 
mirem les actuacions que s’han fet 
en aquest darrer any, creiem que po-
dem fer-ne un balanç positiu, essent 
conscients que encara hi ha moltes 
coses a fer i a millorar. Pel que fa a 
l’espai públic i a les obres que s’hi 

porten a terme, remarquem les millo-
res efectuades a la platja, l’inici dels 
processos de pacificació de carrers, 
l’execució de determinades inversi-
ons programades, la millora de parcs 
infantils, l’inici del procés del Casino 
del Masnou perquè esdevingui plaça 
pública, la finalització de la primera 
fase del parc Vallmora i l’execució del 
pla de xoc de voreres i calçades. Aviat 
tindrem un nou pla de mobilitat del 
municipi, però també tenim l’aturada 
del nou pavelló, que esperem poder 
reprendre com més aviat millor. En 
l’àmbit socioeconòmic, destaquem 
els nous ajuts pel pagament de l’IBI, 
els plans d’ocupació, la posada en 

marxa del Consell Municipal de Pro-
moció Econòmica, el pla estratègic 
de turisme, la imminent obertura del 
nou Centre de Distribució d’Aliments 
i la represa del projecte de l’Illa Cen-
tre, que ha d’esdevenir un nou centre 
social i comercial. En l’apartat cultu-
ral, l’èxit de l’any Millet és innegable, i 
també podem subratllar el nou espai 
d’exposicions del Casinet, la publica-
ció del llibre Història Contemporània 
del Masnou, el desenvolupament de 
les activitats al voltant del “Terra de 
Mar” o la redacció del nou pla de jo-
ventut, que es troba en la fase final. 
Tampoc podem oblidar el desenvo-
lupament de la policia de proximitat, 

el servei de bus durant cada dia de 
la setmana al llarg de l’any o les au-
diències públiques prèvies al ple que 
fem cada mes, amb elevada partici-
pació de la ciutadania. Aquestes són 
només algunes de les actuacions que 
s’han portat a terme, però en vindran 
moltes més en aquests pròxims me-
sos, a banda del repte que tenim de 
millorar mancances i alguns aspectes 
d’actuacions que estan en marxa. 
L’actuació municipal és el centre de 
la nostra prioritat, però tampoc obli-
darem el compromís que tenim amb 
el país, que es veurà materialitzat el 
pròxim 1 d’octubre amb el referèn-
dum. Bon estiu!

Banderes blaves 

Aquest any el municipi lluirà per tercer 
any consecutiu tres banderes blaves: 
una al port del Masnou, que torna a 
demostrar la qualitat dels seus serveis 
i el treball que porta a terme quant a la 
protecció del medi ambient, i dues per 
a cadascuna de les platges del municipi.

La bandera blava és un distintiu que ator-
ga anualment la Fundació Europea d’Edu-
cació Ambiental a les platges i ports que 
compleixen una sèrie de normes sobre la 
qualitat de l’aigua, la seguretat, la pres-
tació de serveis i l’ordenació del medi 
ambient, i és símbol de la qualitat de les 
nostres platges i dels seus serveis.
Darrere d’aquest reconeixement de les 
nostres platges hi ha la feina de moltes 
persones. Moltes són les regidories i els 
treballadors del nostre Ajuntament, que 
treballen durant tot l’any perquè puguem 
gaudir de les nostres platges. L’atorga-
ment de les banderes blaves és un reco-
neixement a tota aquesta feina i a tots 
ells els volem agrair l’esforç realitzat.

S’ha d’estar orgullós d’aquest reconei-
xement, però el nostre grup municipal 
sempre ha apostat per continuar treba-
llant i millorant la qualitat dels serveis 
de les nostres platges, la seva accessi-
bilitat i la seva preservació com a espai 
natural, ja que encara queda molta 
feina per fer. En els últims anys s’ha fet 
molta incidència en la millora de l’ac-
cessibilitat a la platja, i aquesta tempo-
rada, seguint la mateixa línia de treball, 
s’han canviat les fonts del passeig ma-
rítim en direcció a Premià de Mar per 
fonts d’acer inoxidable adaptades a les 
persones amb mobilitat reduïda. 
Destaquem, també, la instal·lació de 
dues zones d’ombra a la platja d’Ocata 

com a prova pilot per tal de protegir del 
sol les persones que més ho necessitin. 
Estaran ubicades a la part més ampla 
de la platja d’Ocata: una al costat de la 
passera que hi ha entre el Club Nàutic 
i el restaurant la Nècora -justament on 
es pot fer el bany adaptat i hi ha places 
de pàrquing reservades per a persones 
amb mobilitat reduïda, passera i dutxa 
adaptada- i l’altra al costat de la passera 
del baixador d’Ocata, on hi ha la zona 
saludable -i, per tant, estarà destinada 
als seus usuaris i en especial als més 
petits.

Per últim, volem desitjar un bon estiu 
a tothom!

menys ajudat en la recuperació econò-
mica.
Entre altres aspectes, la nova llei proposa:
•  Pagament de la quota pels dies que 

s’estigui donat d’alta
•  Ampliació a un any de la tarifa de 50 

€ per a nous autònoms per facilitar-los 
l’inici, que sempre és difícil

•  Ajustament de la quota amb els ingressos
•  Deducció de 26 €/dia per a dietes
•  Cobertura en cas d’accident igual a la 

d’un assalariat 
•  Comptabilització de la jubilació i el 

treball
•  Ser mare ja no serà un problema per a 

les dones autònomes

Si vols saber-ne més, consulta la nostra 
pàgina web i et detallarem la informació 
que necessitis:
http://www.blog-cs.org/2017/otros-boletines/ht-
ml-ley-autonomos/html-ley-autonomos.pdf
Seguirem apostant pel diàleg entre les 
forces per complir tant com puguem els 
eixos del nostre programa electoral, per-
què l’immobilisme d’uns i la manca de 
capacitat negociadora d’altres impedirà 
que el país posi en marxa les reformes 
que la societat exigeix a totes les forma-
cions però que sembla que només Ciuta-
dans és capaç de liderar.
Us desitgem a totes i a tots un bon estiu 
i unes més que merescudes vacances!
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Elena Crespo

Regidora del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

Federico de 
las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

Anunci d’un cop d’estat
4 de juliol de 2017. Resum d’algunes por-
tades digitals: “Puigdemont s’inventa un re-
ferèndum amb cens propi i sense mínim de 
participació”. “El Parlament declararà en 48 h 
la independència si guanya el “sí” l’1-O”. “Els 
independentistes asseguren que la llei del re-
ferèndum és «suprema» i preval sobre la resta.
Una llei que “aprovarà” (estem en fase 
d’anuncis, encara) el Parlament amb la seva 

majoria —una majoria parlamentària com 
qualsevol altra, d’altra banda. Una llei que 
estarà per “sobre” de l’Estatut i de la Consti-
tució. “Votarem”. “I si surt el sí, en 48 h decla-
rarem la independència”. 
I els dissidents, ja sigui Baiget o com sigui 
que es diguin, al p… carrer.
És la fase final de l’anunci d’un cop d’estat. 
ULL: abans de qualsevol “votació”... encara 
que el fons és el mateix. Ells es munten les 
seves preteses lleis per votar-se a si matei-
xos. I ja els està bé -amb els seus comptes 
de la lletera- que voti el 25%, 35% o 45% de 
participants del “seu” cens, per donar-se per 
satisfets amb el seu “sí”.
Tota una ostentació de “les coses ben fetes”, 
encara que per a aquest viatge no es neces-

sitaven tantes alforges (premsa subvencio-
nada, escenificacions dia sí, dia també, dies 
històrics -tants que no es poden recordar- i 
fàbriques d’estelades treballant a tres torns).
Una sedició en tota regla (de manual nord-
coreà). O almenys -fins ara- l’anunci d’aques-
ta.
I davant la il·legalitat sediciosa, la demo-
cràcia constitucional, de la mà del govern i 
els partits lleials a allò que significa Espanya, 
amb la seva diversitat i pluralitat.
I amb aquesta legalitat, imbatuda demo-
cràticament, Catalunya és part d’Espanya, i 
Espanya, part de Catalunya. 
No caldrà, per desactivar el disbarat, gas-
tar cartutxos del calibre 155 -a quants els 
agradaria. Amb un 12 encara sobraran per-

digons. I l’Estat, que a tots ens representa, 
actuarà dins de les seves potestats d’acord 
amb els fets -no amb els anuncis-, de forma 
equilibrada, com correspon a un estat de 
dret europeu. Amb la llei i la democràcia, de 
manera justa i ferma.
Passat el desgavell -que passarà-, tocarà 
escombrar els plats trencats. I que els pagui 
qui s’hagi dedicat a trencar-los!!!
I a recompondre, sense oblidar que no de-
vem res al separatisme deslleial, per molt 
que alguns s’ho creguin.
I qui, dins de la lleialtat, vulgui defensar les 
seves opcions, té un marc democràtic on fer-
ho. Fora d’aquest, no hi ha res. Si més no en 
un estat europeu com Espanya.

Congrés del PSOE
He tingut l’honor de ser un dels delegats del 
PSC al congrés de PSOE, un congrés on va 
quedar palesa la voluntat de canvi expres-
sada ja amb l’elecció de Pedro Sánchez com 
a secretari general i del qual vaig ser repre-
sentant a la comarca durant les primàries.
Aquest canvi de la direcció de les políti-
ques del PSOE ve emparat pel gran pes 
que el PSC ha obtingut als òrgans de di-
recció, amb tres representants a l’Executiva 

Nacional. Vull destacar la presència del ma-
resmenc Joan Rangel com a nou membre 
del Comitè Federal del PSOE.
El lideratge de Pedro Sánchez ha traslla-
dat noves forces i més il·lusió a les perso-
nes que estem al peu del canó treballant 
dia a dia per una Espanya millor, més de-
mocràtica, més justa, amb més capacitat 
d’acció social, amb major reconeixement 
dels drets de les persones i amb l’exigència 
d’un pacte d’estat contra els assassinats de 
dones que, lamentablement, s’han incre-
mentat de manera escandalosa.
La voluntat de cercar acords amb sindicats 
i altres forces polítiques és un primer pas 
per canviar les polítiques dels darrers anys 
-d’algunes de les quals som responsables- i 
construir la possibilitat d’un nou govern de 
progrés per a Espanya.

Dos anys de govern
Ja dos anys que l’alcaldia està en mans 
d’ERC i els socialistes fem una valoració 
molt negativa del seu decurs. Al marge 
dels encerts del govern de CiU i ERC, que hi 
ha hagut, la figura omnipresent de l’alcalde 
oculta la poca feina feta.
Com a grup municipal, lamentem l’in-
compliment dels acords signats, la manca 
de transparència en els procediments i la 
presa de decisions sense consens, especi-
alment en les inversions que vam aprovar 
conjuntament, com l’arranjament de vo-
reres. Entenem que no s’actua on més es 
necessita, sinó on es pot treure més rendi-
bilitat política.
Com a socialistes, també lamentem la man-
ca de lideratge que ha permès la deficient 
gestió política en alguns departaments, fet 
que està suposant una pèrdua progressiva 

de personal qualificat així com l’empitjo-
rament de la prestació de serveis -com la 
neteja i manteniment de la via pública- o 
la generació de conflictes gratuïts amb em-
presaris i entitats del municipi que acaba-
rem pagant la ciutadania del Masnou. Som 
molt crítics amb la manca de solucions per 
al jovent de la nostra vila i amb el dèficit 
de gestió, que ha devaluat espais com Ca 
n’Humet.
Com a persones, denunciem la manca de 
respecte als treballadors i el comporta-
ment de l’alcalde al plenari, amb un con-
tinu desistiment de les funcions com a 
president d’aquest. Igualment, denunciem 
el sosteniment d’alguns dels seus regidors 
tot i els comportaments mancats d’ètica i la 
seva pròpia confessió pública.
Aquests són els dos anys del govern de l’al-
calde d’ERC. Per nosaltres ja n’hi ha prou!

Fem un pas endavant perquè nin-
gú es quedi enrere

En un moment de canvi com el que traves-
sem, hem decidit posar fil a l’agulla i propo-
sar a la ciutadania de Catalunya la creació 
d’un nou subjecte polític.
Creiem que ara més que mai cal que molts 
de nosaltres optem per no quedar-nos a 
casa i fem un pas endavant perquè ningú 

mai més es quedi enrere per raons econò-
miques, de gènere, d’origen o d’orientació 
sexual. Som una formació d’esquerres i 
catalanista, amb ambició de govern, que 
pretén transformar les estructures econò-
miques, polítiques i socials de l’actual sis-
tema neoliberal. Som persones d’arreu que 
volem construir en comú un país més just 
des d’una àmplia majoria social.
Defensem una nova manera de fer políti-
ca, la política del comú, on les persones i 
la comunitat som protagonistes. Una nova 
manera de fer basada en la solidaritat i la 
cooperació que, al nostre entendre, s’ha de 
sobreposar a la competitivitat i l’individua-
lisme. La implicació ciutadana i la col·labo-
ració entre persones diverses, lliures i iguals 
són els principis fonamentals que articula la 

nostra proposta.
Volem plantejar un nou model de país on 
les institucions estiguin al servei de la gent 
i no al servei de les elits polítiques, eco-
nòmiques i financeres. Un nou model de 
país que doni resposta als problemes reals 
dels ciutadans i que s’ajusti a les necessi-
tats d’aquesta nova època. Volem un país 
construït des de baix, entre totes i tots, con-
nectant les lluites històriques per millorar 
les condicions de vida de la gent amb les 
mobilitzacions recents que exigeixen més 
sobirania i més democràcia.
Proposem, en definitiva, un model de país 
i de pobles que es desenvolupi i es gestioni 
des de la lògica de l’interès col·lectiu.
Per això, us volem proposar els nostres prin-
cipis i valors:

1.-  Un nou model econòmic i ecològic basat 
en el bé comú.

2.-  Un nou model de benestar per una soci-
etat justa i igualitària.

3.-  Un país fratern i sobirà en tots els àm-
bits.

4.-  Una revolució democràtica i feminista.
5.-  Un país inclusiu on tothom tingui cabu-

da.
6.-  Un projecte de país des de tots els ter-

ritoris.

Al Masnou també estarem amatents inten-
tant construir aquesta alternativa de go-
vern, per fer del Masnou un poble modern, 
inclusiu i sostenible. Si et sents interpel·lat 
a formar-ne part, vine a prendre partit en 
aquesta història!

Política d’habitatge inexistent
Aquest govern i l’anterior no han fet el 
que calia en matèria d’habitatge. S’ha 
fet una política totalment vergonyosa 
amb un Pla Local d’Habitatge del tot 
obsolet, caducat el 2014. 
Les polítiques actuals no permeten que 
les nostres joves puguin emancipar-se 

si no és fora del municipi o pagant llo-
guers abusius. Igualment passa a mol-
tes famílies que pateixen aquesta bom-
bolla del mercat de lloguer al nostre 
municipi.
Per la CUP El Masnou, i per molts altres 
col·lectius i organitzacions, la generació 
d’habitatge social és una urgència. Cal 
treballar, i molt, perquè el parc públic 
municipal d’habitatge estigui per sobre 
del 15%, i això s’ha de fixar en el Pla 
Local d’Habitatge que cal impulsar des 
d’avui mateix en aquest poble. Calen 
mesures, contundents, efectives i amb 
funció social, de recuperació del dret a 
l’accés a l’habitatge.

La manca de voluntat d’aquest govern 
i concretament de l’àrea d’Habitatge, 
amb el senyor Matas al capdavant, és 
més que evident. Nosaltres som les 
«desobedients», però no hauríem dit 
mai que algú desobeiria la Llei 24/2015 
-la Llei d’habitatge- que el nostre Par-
lament va aprovar amb els vots favora-
bles, per exemple, d’ERC i CiU.
El senyor Matas, amb la connivència de 
l’alcalde, es nega, al·legant que no te-
nen competències, a crear el cens mu-
nicipal d’habitatges buits, a crear uns 
serveis municipals d’inspecció i sanció, 
i a confiscar l’usdefruit d’un habitatge 
buit propietat d’un banc o un gran te-

nidor -ja no diguem expropiar-lo. Tam-
poc vol saber quins són aquests grans 
tenidors del municipi ni quines entitats 
bancàries hi ha al darrere dels pisos 
buits. Tot això, i molt més, no es fa mal-
grat tenir les eines legals i les compe-
tències per fer-ho.
Evidentment tampoc volen saber res de 
solucions: propietat comuna dels habi-
tatges, promoció de processos de coo-
perativisme d’habitatge en cessió d’ús, 
lloguer o masoveria urbana, sistemes 
de reserva de sòl, etc. No hi ha espai 
per posar tot el que es pot fer i no hi ha 
voluntat de fer: l’habitatge és un dret, i 
no un negoci.
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Ball de Festa Major, el 29 de juny de 1976, a l’envelat del pati del Casino. 
La vetllada va ser amenitzada per l’orquestra Costa Brava. Hi van actuar 
el conjunt Los Bandors i el cantant Llorenç de Santamaria.
Autor: Quirse.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal, fotografia 
núm. 12216.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 28
Avui, després dels #focs, podreu continuar la gresca 
amb Di-versiones i @guillemilkyway #FMelMasnou2017

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 28 
Avís: Les #havaneres començaran entre 15 i 30 minuts 
més tard a causa de la pluja. El castell de focs d’artifici 
no varia #FMelMasnou2017

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 28
El #correfoc juvenil sortirà des de Ca n’Humet per arribar 
fins a la platja d’Ocata #FMelMasnou2017 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 27
Avís: la recreació de la #llotjadepeix de Montgat, canvia 
de dia! #FmelMasnou2017 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 27 
Coronada la nimfa de la Terra. Queda inaugurada la 
#FMelMasnou2017 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 26
Ja es poden recollir les #banderoles per engalanar els 
balcons durant la #FMelMasnou2017 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 16 
Demà s’exposen les aquarel·les del taller impartit per 
Carles de la Torre a l’alumnat de primària

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 15 
Publicat el butlletí ‘#ElMasnou VIU’ especial de la #FMel-
Masnou2017

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 10
Avui el @PortMasnou celebra el @MarinaDayCat #elMas-
nou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 1
Homenatge al @cpelmasnou #patinatge #elMasnou 
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S ón molts els masno-
vins i masnovines 
que coneixen l’Agru-
pació Sardanista del 

Masnou, una associació que 
compta amb més de quaran-
ta anys d’història, atès que 
va ser fundada per Joaquim 
Gisbert i Senén Masoliver 
l’any 1973 per acostar la 
sardana a la ciutadania. El 

que no tothom sap és que 
el grup instrumental que va 
lligat a aquesta dansa és la 
cobla i, des de l’any 2015, el 
Masnou en té una: l’associ-
ació musical Punt Cat cobla, 
fundada per Carme Pruñono-
sa (actual presidenta) i Ferran 
Carballido (exdirector de la 
Cobla i actual flabiolaire). La 
formació musical d’expres-

sió catalana compta amb 
components amb una sòlida 
experiència en les sardanes i 
altres àrees de la música.

El pròxim repte d’aquesta 
associació és el concert de 
sardanes que realitzaran 
a Girona, en el marc d’una 
convenció d’informàtica a 
escala mundial amb prop 

de 800 assistents que, molt 
probablement, no han 
escoltat mai una sardana. 

PUNT DE TROBADA

Carme Pruñonosa, premi Floricel Rosa d’Or 2017

La sardana i la cobla del Masnou, 
més unides que mai 

Vinculada a ambdues 
associacions (l’Agrupació 
Sardanista i l’associació 
musical Punt Cat cobla), l’activa 
sardanista Carme Pruñonosa va 
ser guardonada, el 18 de juny, 
en el marc de l’aplec d’Anglès, 
amb el premi Floricel Rosa d’Or 
2017, un dels reconeixements 
sardanistes més prestigiosos del 
sector que es convoca des del 
1967 i que s’atorga a un “home 
o dona, que per la seva vocació 
al servei i al foment de la 
sardana mereixi ésser proclamat 
sardanista exemplar”.

La fundadora de la Punt Cat 
Cobla i secretària de l’Agrupació 
Sardanista (també va ser-ne 

desinteressada a múltiples aplecs. 
El canal de la xarxa social YouTube 
de Pruñonosa, amb més de 650 
seguidors, compta amb més de 
700 vídeos de sardanes i més 
d’1.800.000 de visualitzacions 
des de la seva creació. A més, 
aquesta masnovina també és 
la coordinadora de la sectorial 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) Sardanes per 
la Independència. Igualment, 
desenvolupa una intensa tasca 
d’ensenyament sardanista i 
és autora de diversos textos i 
articles per a revistes i llibrets 
d’aplecs. També col·labora com 
a corresponsal de cròniques a 
l’emissora de ràdio Sardanes en 
blau, de Vilanova i la Geltrú. 

COBLA

És la formació musical  
que acompanya les 
ballades de sardanes

presidenta durant set anys) ha 
estat guardonada amb aquesta 
peça d’or en forma de rosa per la 
seva llarga trajectòria vinculada al 
món de la sardana. La masnovina 

va iniciar-se al món de la sardana 
amb 12 anys i el seu currículum 
sardanista inclou una àmplia 
dedicació a la difusió de la 
sardana així com la seva ajuda 
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AGENDA. Del 17 de juliol fins al 15 de setembre de 2017

JULIOL
Dimecres 19 
19 h / Plaça de Ramón y Cajal

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Landry el 
rumbero

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h / Placeta de Ca n’Humet

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Maiurta - Los 
Galindos

Preu: 5 €
Venda d’entrades: Anticipada: 
www.quedat.cat. Taquilla de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet: 1 hora abans 
de l’espectacle
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Cuerdo - Karl 
Stets

Preu: 10 €
Venda d’entrades: Anticipada: 
www.quedat.cat. Taquilla de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet: 1 hora abans 
de l’espectacle
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 20  
19 h / Plaça de Marcel·lina de 
Monteys

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Els secrets de 
Mr. Stromboli

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 20 
20.30 h / Placeta de Ca n’Humet

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Maiurta - Los 
Galindos

Preu: 5 €
Venda d’entrades: Anticipada: 
www.quedat.cat. Taquilla de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet: 1 hora abans 
de l’espectacle
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Chefs - Produc-
ciones Yllana

Preu: 10 €
Venda d’entrades: Anticipada: 
www.quedat.cat. Taquilla de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet: 1 hora abans 
de l’espectacle
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 21  
19 h /  Plaça d’Ocata

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Cösmix - Teatre 
Mòbil

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h / Placeta de Ca n’Humet

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Maiurta - Los 
Galindos

Preu: 5 €
Venda d’entrades: Anticipada: 
www.quedat.cat. Taquilla de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet: 1 hora abans 
de l’espectacle
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Humor i hòsti-
es - Mal Martínez

Preu: 10 €
Venda d’entrades: Anticipada: 
www.quedat.cat. Taquilla de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet: 1 hora abans 
de l’espectacle
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 22  
D’11 a 14 h / Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora i Celler 
Alella Vinícola 

Ruta del vi
Preu: Tast d’un vi DO Alella: 9,50 €. 
Tast de tres vins DO Alella: 13,50 €. 
Menors de 7 anys entrada gratuïta

17.30 h / Ca n’Humet 

Tarda de jocs de taula
Ho organitza: J de Jocs

19 h / Plaça del Mercat Vell

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: A wamba 
balouba BALAMBAMBÚ – 
Pentina el Gat

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22.30 h / Platja d’Ocata - Escenari 
La Mar de Riure

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: L’efecte cargol 
- Companyia de Cirque 
Kadavresky

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22.30 h / Platja d’Ocata - Escenari 
La Mar de Riure

XXI Festival de Teatre Còmic Ple 
de Riure: Pep Plaza - Presenta-
dor i mestre de cerimònies

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23.30 h /  Platja d’Ocata - Escenari 
La Mar de Riure

XXI Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure: Piromusical 
del Ple de Riure - Compa-
nyia del Foc

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Mitjanit / Platja d’Ocata - Escenari 
La Mar de Riure

XXI Festival de Teatre 
Còmic Ple de Riure: Una 
noche con… Enrique San 
Francisco

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 23 
11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari guiat “El Masnou, 
terra de mar”

Cal inscripció prèvia
       
D’11 a 12 h / Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora 

Taller familiar: Crea la teva 
etiqueta!

Preu: 3,5 € adults. 2,5 € infants

Dissabte 29  
9 h / Platja d’Ocata (al costat del 
Club Ocata Vent)

XI Torneig benèfic voleibol 
platja 2x2

Preu: 30 €/equip
Les inscripcions es tancaran el 
dijous 27 de juliol a les 22 h.
Informació a: voleyplaya@disma.
cat o al 645 525 491 (Mario)
Ho organitza: DISMA
       
D’11 a 14 h / Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora i Celler 
Alella Vinícola 

Ruta del vi
Preu: Tast d’un vi DO Alella: 9,50 €. 
Tast de tres vins DO Alella: 13,50 €
Menors de 7 anys entrada gratuïta

Diumenge 30
D’11 a 12 h / Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora 

Taller familiar: Juguem a la 
romana

Preu: 3,5 € adults. 2,5 € infants

AGOST
Diumenge 6 
D’11 a 12 h / Lloc: Centre Enoturís-
tic i Arqueològic de Vallmora

Taller familiar: Crea la teva 
etiqueta!

Preu: 3,5 € adults. 2,5 € infants

Dimarts 8 
D’11 a 12.30 h / Casa de Cultura

Conferència: Taller de recu-
peració de la memòria oral 
- Creu Roja al Masnou

Ho organitza: Arxiu Municipal del 
Masnou

Dimecres 9
D’ 11 a 14 h / Platja d’Ocata - zona 
d’ombra de l’Espai saludable

Taller de primers auxilis i 
consells per la platja 

Ho organitza: Institut Català de la Salut 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
del Masnou

Diumenge 13 
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua del 
Masnou

Cal inscripció prèvia. Per a visites 
concertades de grups, consulteu 
les condicions de reserva i preus 
al Museu de Nàutica del Masnou 
(museu.nautica@elmasnou.cat o 
93 557 18 30)

D’11 a 12 h / Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora 

Taller familiar: Juguem a la 
romana

Preu: 3,5 € adults. 2,5 € infants

12 h / Plaça d’Ocata

Visite à la Mine d’Eau du 
Masnou (visita en francès)

Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Museu de la Nàutica 
del Masnou

Diumenge 20
D’11 a 12 h / Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora 

Taller familiar: Crea la teva 
etiqueta!

Preu: 3,5 € adults. 2,5 € infants

De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
Ho organitza: Ple de Swing

Dimarts 22 
D’11 a 12.30 h / Casa de Cultura

Conferència: Taller de recu-
peració de la memòria oral 
- Creu Roja al Masnou

Ho organitza: Arxiu Municipal del 
Masnou

Dissabte 26 
19 h / Parròquia de Sant Pere

Itinéraire “El Masnou, terre 
de mer” (visita en francès)

Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Museu de la Nàutica 
del Masnou

Diumenge 27 
6.30 h / Benidorm

Sortida de set dies a Beni-
dorm: Platja d’Albir

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

D’11 a 12 h / Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora 

Taller familiar: Juguem a la 
romana

Preu: 3,5 € adults. 2,5 € infants

11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou, terra 
de mar”

Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Museu de la Nàutica 
del Masnou

SETEMBRE
Dissabte 2 
De 10 a 14 h / Edifici Centre (aula n. 3)

Disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria

Últim dia d’inscripció: 28 d’agost
Inscripció per correu electrònic: 
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira El Masnou

Dijous 7
19.30 h / Sala capitular de l’Ajuntament

Conferència “2017: l’any 
clau per a Catalunya?”

A càrrec de Ferran Requejo, cate-
dràtic de ciència política a la UPF
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 8  
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Acompanyament: Exposició 
itinerant de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals

Exposició commemorativa dels 30 
anys que fa que l’Associació
“Amicsdelagentgran.org” acompa-
nya persones grans que pateixen 
soledat. Fins al 29 de setembre
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Diumenge 10 
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua del 
Masnou

Cal inscripció prèvia. 

Dilluns 11
11.30 h / Plaça de l’Onze de 
Setembre

Ofrena floral i lectura del 
manifest de l’Onze de 
Setembre

Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Matrícula alumnat nou 
i propi del CFPAM, de 
l’1 al 8 de setembre.

LES OFICINES  

DEL SERVEI D’AIGÜES SOREA

Romandran tancades de 15.30 a 19.30 h, del 29 

de juny al 7 de setembre.

L’EQUIPAMENT CÍVIC ELS VIENESOS 

Romandrà tancat per obres durant el mes de juliol.

L’ESPAI SALUDABLE DE LA PLATJA 

PROMOU ELS BONS HÀBITS  

AMB TALLERS PER A TOTHOM  

L’espai saludable a la platja d’Ocata és un espai 

sense fum vinculat a la promoció de la salut i 

recomanació d’hàbits saludables. Aquest segon 

any de vigència, s’han programat un seguit de 

tallers oberts a tothom. L’espai i les seves normes 

seran vigents durant els mesos de juliol i agost. 

Durant aquests mesos es realitzaran campanyes de 

promoció de la salut i d’hàbits saludables en què es 

repartiran diferents productes. 

Consulteu les normes d’ús i d’altres novetats a:  

www.elmasnou.cat/espaisaludable

PRÒXIMES SORTIDES DEL CASAL  

DE LA GENT GRAN DE CAN MALET

A part de la sortida del diumenge 27 d’agost a 

Benidorm, el Casal de la Gent Gran de Can Malet 

organitza dues sortides més. La pròxima serà el 

20 de setembre a Les Guilleries (Tavertet, Rupit i 

La Gleva). També han programat un viatge de set 

dies a Portugal, amb data de sortida el 4 d’octubre.

Informació i reserves: Casal de Gent Gran Can 

Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. 93 555 47 26).

CALENDARI  
DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
Juliol
Del 4 al 9: Pau Casals 
Del 18 al 23: Amadeu I 

Agost
De l’1 al 6: Can Gaio 
Del 16 al 20 (dia 15 d’agost, festiu): Pau Casals
Del 29 al 31: Amadeu I 

Setembre
De l’1 al 3: Amadeu I 
Del 12 al 17: Can Gaio 
Del 26 al 30: Pau Casals 

TERTÚLIA LITERÀRIA AL VOLTANT DEL 
LLIBRE LAS MUJERES QUE CORREN 
CON LOS LOBOS
El grup de lectura Dones del Masnou organitza 
una reunió, dos dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a 
la seva seu, ubicada al CIRD (plaça de la Llibertat, 
17), per llegir i comentar el llibre Las mujeres que 
corren con los lobos, de l’escriptora i psiquiatra 
Clarissa Pinkola Estés. Es fa préstec del llibre. Per a 
més informació, truqueu al 628 62 54 37.

ACTIVITATS CONTINUADES  
DE L’ENTITAT AFIBROMARE
L’entitat organitza, els dilluns, sessions d’estira-
ments; els dimarts, txi-kung o meditació; i els di-
mecres, psicomotricitat. Totes les sessions s’inicien 
a les 17.30 h i es porten a terme a Els Vienesos.

ACTIVITATS CONTINUADES A  
L’EQUIPAMENT CÍVIC PAU CASALS
L’entitat organitza sessions de taitxí (txi-kung), 
sevillanes, guitarra, cuina, artesania, costura pràc-
tica, ludoteca i criança dolça a l’Equipament Cívic 
Pau Casals. Totes són gratuïtes, però l’aforament és 
limitat. Per a més informació i inscripcions podeu 
trucar al 600 800 148.

Altres informacions

Ampliació de la cobertura de 4G al Masnou
Durant els dies vinents s’ampliarà la cobertura de serveis mòbils 

d’última generació —anomenats comercialment 4G— al Masnou. 
Els principals avantatges d’aquesta implantació per als usuaris de les 
operadores de telefonia mòbil de Telefónica, Movistar i Orange seran 
els següents: més velocitat de connexió, millora de la cobertura als 
interiors dels edificis i més extensió geogràfica del senyal.

Aquesta actuació, que ocupa freqüències que fins ara utilitza-
ven els canals de televisió digital, pot comportar, en alguns casos, 

afectacions en la recepció del senyal de televisió. Per garantir la 
compatibilitat de la nova tecnologia amb la Televisió Digital Ter-
restre (TDT), els operadors han posat a disposició dels municipis 
afectats un procediment d’actuació per solucionar aquests pro-
blemes i garantir que les molèsties als ciutadans siguin les míni-
mes i gratuïtes. Per diagnosticar el problema i sol·licitar l’actua-
ció, és imprescindible posar-se en contacte amb l’entitat gestora, 
Llega800, al telèfon gratuït 900 833 999 o bé a través de la pàgina  
www.llega800.es. 

El dia 14 de setembre, a l’OAC es 
donarà cita per a la renovació 
del DNI que es farà el dia 21 de 
setembre, a l’edifici dels Vienesos 
(carrer de La Segarra, 12).

SERVEI FARMACÈUTIC DE  
GUÀRDIES DEL MASNOU
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Las mezclas más sorprendentes


