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EL MASNOU VIU OCTUBRE 2017

Jaume Oliveras
Alcalde

Estem vivint un moment històric. L’1 d’octubre passat, el Masnou es va bolcar en el referèndum. Amb una participació de gairebé el 56%, el sí a la república catalana va comptar amb el
90,38% dels vots favorables. Les dificultats per votar van ser moltes: les cues produïdes pels atacs
al sistema informàtic, la por a una possible intervenció dels cossos policials de l’Estat... Malgrat
aquests factors, molts masnovins i masnovines, des de les cinc del matí fins a la nit, van desafiar
aquestes dificultats per defensar la democràcia i el dret a votar.
L’aturada general del 3 d’octubre també va ser seguida àmpliament per la població amb una
gran concentració a la tarda davant l’Ajuntament. Cal destacar l’esforç i la solidaritat generada entre molts veïns i veïnes del Masnou. Els esdeveniments continuen i haurem d’estar sempre atents
al nostre compromís amb els valors de la democràcia, el diàleg i la voluntat de construir la república catalana.
Aquests esdeveniments comporten unes implicacions locals i municipals importants. Però
tampoc no podem oblidar les nostres obligacions municipals: acabem d’aprovar una modificació
del contracte de neteja i escombraries per millorar el servei, estem treballant per implementar
l’any que ve la recollida comercial del cartró porta a porta, i tenim ja una proposta de pressupost
2018 que ben aviat portarem a aprovació. Temes importants aviat es podran desencallar: acords
amb SOREA per invertir en la millora de la xarxa del servei d’aigües i un acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la construcció d’habitatge de protecció oficial.
Amb el nostre compromís polític, més important que mai amb les circumstàncies que estem
vivint, no podem oblidar el dia a dia, i hem de continuar treballant en els projectes i les propostes
per millorar el nostre municipi.
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EN PORTADA
Catalunya viu un moment crucial per al seu futur polític i social. Després de la celebració del referèndum, l’1 d’octubre, la intensitat d’aquest capítol històric continua arreu i el poble del Masnou no n’és
cap excepció. En el moment de tancar aquesta edició, el municipi havia viscut una mobilització multitudinària de rebuig als episodis de violència i agressions dels cossos de seguretat de l’Estat espanyol
a la població ocorreguts en diferents poblacions de Catalunya durant la jornada electoral. A continuació, hi trobareu un repàs dels darrers esdeveniments al municipi.

El “sí” guanya al Masnou amb
el 90,38% dels vots en el referèndum
de l’1 d’octubre

La jornada es va desenvolupar
sense incidències destacades, tot
i que els problemes tecnològics
per poder votar van persistir al
llarg de tot el procés electoral.
Durant tot el dia es va veure gent
permanentment a les portes dels
col·legis del Masnou, des de les
cinc de la matinada fins ben entrada la nit. Els col·legis van obrir
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CEDIDA

l diumenge 1 d’octubre
de 2017, el Masnou estava cridat a les urnes per
participar en el referèndum convocat pel Govern de la
Generalitat, en què els catalans
i catalanes podien manifestar la
seva opinió sobre el futur polític
de Catalunya. Un 90,38% de les
persones que van votar durant
la jornada van contestar afirmativament la pregunta plantejada:
“Vol que Catalunya sigui un
estat independent en forma
de república?”. En total, van ser
8.891 masnovins i masnovines
els qui van optar per aquesta
opció. Els vots negatius van ser
642 (el 6,53% dels participants), i
es van comptar 239 vots en blanc
i 65 vots nuls. Un total de 9.837
persones van dipositar el seu vot
durant la jornada en algun dels
col·legis electorals. La participació al municipi es va situar en el
55,71%.

Les llargues cues per poder votar van ser una imatge recurrent durant el matí de la jornada electoral.

MIREIA CUXART

E

La participació es va situar en el 55,71% al municipi

L’endemà del referèndum, es va condemnar davant l’Ajuntament la violència viscuda durant les eleccions.

El Masnou condemna la violència que es va viure en el decurs
de la jornada electoral de l’1-O
Tot i que durant la jornada
electoral de l’1 d’octubre no es va
registrar cap fet violent al Masnou,
l’Ajuntament es va adherir a la
convocatòria engegada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) per fer una
concentració el 2 d’octubre al migdia davant de l’edifici consistorial
en rebuig i denúncia de la violència
que es va viure l’1 d’octubre, en
el decurs de la jornada electoral.
L’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat per diferents membres del
consistori i més d’un centenar de
masnovins i masnovines, va llegir
un manifest per defensar que “la
democràcia sempre guanyarà la
violència”.
El manifest va condemnar “de
manera enèrgica, alta i clara tota
la violència generada per l’Estat
espanyol, emparat pel seu Govern,
contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que l’únic que
volien és decidir i exercir la democràcia”. També es van lamentar els
“més de 800 ferits registrats, dos
dels quals en estat molt greu” i es
va reconèixer “l’actitud i el comportament dels més de dos milions
de persones que diumenge es van
expressar a les urnes, i una especial
menció a aquells als quals es va
usurpar el vot”. Finalment, es va
demanar “el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional”.

PARTICIPACIÓ

Un total
de 8.891
electors van
participar en el
referèndum, un
55,71% del cens
electoral del
municipi

Nuls: 65
Sí: 8.891
90,38%

Blancs: 239

No: 642

POL VALLS

més tard del previst, perquè els
problemes tecnològics per poder
votar van dificultar el procés (el
sistema informàtic va caure diverses vegades). A les 10 h, totes les
meses electorals estaven constituïdes i, tot i la pluja, durant el matí
es van seguir veient llargues cues
de gent que volia participar en el
referèndum. Hi va haver temps
per votar fins a les 20 h, moment
en què els col·legis van tancar les
portes.

 RESULTATS DEL REFERÈNDUM
DE L’ 1-O AL MASNOU

L’ aturada de país va propiciar una manifestació multitudinària de ciutadans que van tallar l'N-II a l'altura del municpi.
A més de llegir el manifest,
Oliveras va agrair la participació
de tothom qui va fer possible la
jornada del referèndum i de tots
els votants, en defensa de les
urnes i de la democràcia. També
va destacar que, al municipi, tots
els locals electorals es van mantenir fins al final. L’endemà de l’1-O,
l’alcalde va dir, després de llegir el
manifest, que “estarem al cas de
les properes mobilitzacions”. I les
properes mobilitzacions no van
trigar a arribar.
L’aturada general del 3 d’octubre propicia una mobilització
ciutadana sense precedents
L’Ajuntament del Masnou es va
afegir a la convocatòria de la pla-

taforma Taula per la Democràcia
(formada per una quarantena
d’entitats de la societat civil)
d’una aturada de país el dimarts
3 d’octubre, com a condemna a
l’ús de la força exercida per les
forces policials durant el referèndum de l’1 d’octubre i en defensa
dels drets fonamentals. L’aturada
general va tenir un dia de durada,
durant el qual totes les dependències municipals van romandre tancades i es van fer dues
mobilitzacions al Masnou. Cap als
volts de les 7 del matí, un grup de
persones va tallar la Nacional II a
l'altura del municipi.
El tall va durar tota la jornada
i s'hi va sumar una nombrosa

mobilització ciutadana a les 18
h, quan centenars de persones
es van concentrar en aquesta via
a l’altura de l’Ajuntament en un
acte pacífic, lúdic, reivindicatiu i
multitudinari en què van participar diverses entitats i, també, diversos membres del Govern del
Masnou. Els masnovins i masnovines van col·lapsar aquest tram
de l’N-II del municipi per rebutjar
la repressió de l’Estat espanyol
i la violència emprada per les
forces de seguretat espanyoles
el dia 1 d’octubre. Montserrat
Prats, com a coordinadora de la
secció del Masnou de l’Assemblea Nacional Catalana, va llegir
un manifest.
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DEL SETEMBRE

El Ple del setembre amplia els serveis
de recollida de residus i neteja viària
Tensió al Ple al voltant del referèndum de l’1 d’octubre
L’augment dels serveis de recollida
de desbordaments —amb un
reforç a l’estiu—, l’increment de la
freqüència de la recollida de la fracció
d’envasos i la regularització del
servei de recollida dels contenidors
tipus iglú són les modificacions del
contracte de serveis de recollida de
residus, neteja viària, passeig Marítim
i platges del terme municipal del
Masnou aprovades al Ple del 21 de
setembre. El punt va comptar amb
els vots a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11
vots), Ciutadans (2 vots, en absència
d’una regidora), el PSC (2 vots) i el
PP (1); el vot en contra d’ICV-EUiA-E
(2 vots), i l’abstenció de la CUP-PA (2
vots). Aquesta modificació suposa
un increment del 8,83% sobre el preu
anual d’adjudicació i serà efectiva a
partir de l’octubre.
“Aquest és el contracte més
important de l’Ajuntament per volum
i complexitat”, així ho va recordar
el regidor de Manteniment, Quim
Fàbregas, “i per això cal una certa
flexibilitat, per poder posar solució
a les deficiències detectades”. No
obstant això, els vots favorables de
l’oposició van ser crítics i van justificar
que el seu suport era per garantir
la prestació dels serveis, tot i les
deficiències del contracte. En aquest
sentit, Federico de las Heras (PP)
va parlar d’una solució “destinada
a millorar el que no funciona” i va
encoratjar a “buscar l’eficiència
màxima del servei”. Ernest Suñé (PSC)
va referir-se a la modificació com
“un nou fracàs resultant dels plecs
que es van elaborar” i va recordar la
quarantena d’esmenes que el seu
grup hi havia presentat i que van ser
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rebutjades durant l’adjudicació del
contracte, l’any 2014. Frans Avilés
(C’s) va demanar al Govern que fes
“autocrítica” del plec del contracte,
ja que no el considera adient. D’altra
banda, Elena Crespo (ICV-EUiA-E)
va justificar el vot negatiu del seu
partit per no compartir l’opció que
havia escollit el Govern “de donar
més diners a aquesta partida”. Va
demanar que fossin “més curosos
amb el compliment del contracte”
i, en el cas que no es compleixi, que
valoressin “les possibles sancions”.
D’altra banda, Dídac Miró (CUP) va
argumentar l’abstenció referint-se
a la possibilitat “d’altres maneres
de gestionar aquests serveis” i va
recordar una de les idees que el seu
partit ja ha reivindicat en diversos
plens: la municipalització de serveis.
Per cloure el debat, l’alcalde, Jaume
Oliveras, va parlar de les limitacions
jurídiques que té el contracte i que
“estem obligats a complir”, i va
anunciar el compromís de començar
a definir un model de gestió de
residus del Masnou que s’ajusti a la
realitat del municipi i que permeti
treballar la nova licitació en aquesta
direcció.
D’altra banda, el Ple va aprovar les
bases específiques reguladores
de la concessió d’ajuts econòmics
municipals per promoure la
rehabilitació d’habitatges i edificis
d’ús residencial al municipi del
Masnou, que s’atorgaran pel
procediment de concurrència
competitiva, amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERC-AMMES i PDeCAT-Unió, 11 vots),
Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots) i
la CUP-PA (2 vots), i el vot en contra

DEFICIÈNCIES

La complexitat del contracte
de neteja ha necessitat més
flexibilitat per solucionar-ne
les deficiències detectades
d’ICV-EUiA-E (2 vots) i PP (1 vot). El
regidor d’Habitatge, Jordi Matas,
va justificar l’aprovació “com un
impuls per ampliar els ajuts a la
rehabilitació d’habitatges, a fi de
donar resposta a les noves necessitats
en matèria d’habitatge que s’han
anat perfilant els darrers anys”.
Segons l’edil, aquesta aprovació, a
més d’ampliar l’import dels ajuts,
“n’agilitzarà la tramitació i fomentarà
el lloguer social”. Un dels motius de
discrepància en aquest punt, que
va ocasionar els vots contraris dels
representants d’ICV-EUiA-E i PP, va
recaure en el règim de concessió, ja
que aquestes formacions polítiques
consideren que els criteris econòmics
per poder accedir als ajuts són massa
restrictius i afavoreixen les rendes
baixes, fet que comporta, al seu
parer, l’exclusió de les famílies amb
rendes mitjanes. Altres desacords en
la redacció i en l’enfocament general
van suposar, segons va explicar el
portaveu d’ICV-EUiA-E, que el seu
partit no hi presentés cap esmena.
La polèmica al voltant de l’1
d’octubre centra gran part del
debat
L’actualitat política i social que viu
Catalunya també va marcar aquest
Ple, amb polèmiques i interrupcions
al voltant del referèndum de l’1
d’octubre convocat per la Generalitat.

La sala consistorial, plena com feia
temps que no es veia, va aplegar
desenes de veïns i veïnes que van
voler ratificar, la gran majoria, el
suport a aquesta convocatòria.
L’alcalde, que va iniciar el Ple llegint
el manifest “Catalunya en estat
de setge”, signat per les entitats
municipalistes Associació Catalana
de Municipis i Associació de
Municipis per la Independència, va
refermar “la lleialtat envers el Govern
de Catalunya i el compliment dels
compromisos com a representants
municipals i demòcrates”, i va
condemnar l’actitud del Govern
espanyol. La tinenta d’alcalde, Noemí
Condeminas, també va prendre
la paraula per defensar la posició
de l’Equip de Govern sobre aquest
tema i va apel·lar als sentiments per
reivindicar el dret a decidir lliurement
el futur polític.
Els portaveus dels grups de C’s,
PSC i PP van prendre la paraula per
demanar a l’alcalde el compliment
de la llei i per manifestar la vulneració
dels seus drets com a regidors.
També van demanar que no tornés
a interrompre el desenvolupament
normal de l’Ajuntament, en referència
a les juntes de portaveus ordinària
i extraordinària suspeses el 20 de
setembre i al permís excepcional
que el batlle va donar aquell mateix
dia als treballadors municipals que
ho desitgessin per poder anar a
les concentracions convocades a
Barcelona. En relació amb aquest
tema, els grups municipals de C’s i
PSC van presentar dues declaracions
institucionals d’urgència, que van ser
rebutjades.

Aquest intercanvi d’opinions entre
representants municipals va anar
apareixent des del principi fins al final
de la llarga sessió plenària, que va
cloure pels volts de la mitjanit amb
una crida de l’alcalde a la ciutadania
per votar l’1 d’octubre.
Altres punts aprovats:
Es va donar compte de l’informe
d’Intervenció d’avaluació del
compliment d’objectius de la LO
2/2012 respecte al seguiment del
segon trimestre del Pressupost 2017
amb motiu de la seva remissió al
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Es va donar compte de l’informe
corresponent al segon trimestre
de l’any 2017 sobre el compliment
dels terminis de pagament de
les obligacions pendents, emès
conforme a allò que estableix l’article
4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits per
transferències 29/2017 entre
aplicacions de diferent grup de
programa. Aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (ERCAM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots),
Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots) i el
PP (1), i les abstencions d’ICV-EUiA-E
(2 vots) i la CUP-PA (2 vots).
Aprovació dels dos dies festius
addicionals d’obertura per als
establiments comercials per a l’any
2018. Aprovat per unanimitat.
Aprovació inicial de les bases
específiques reguladores de la
concessió de les subvencions per a
la pràctica esportiva individual per
a l’any 2017. Aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (ERCAM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots),
Ciutadans (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1);

el vot en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots), i
l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).
Aprovació inicial de les bases
específiques reguladores de la
concessió d’ajuts econòmics
municipals per promoure la
rehabilitació d’habitatges i edificis
d’ús residencial al municipi del
Masnou, a atorgar pel procediment
de concurrència competitiva.
Aprovat amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i
PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (2
vots), PSC (2 vots) i CUP-PA (2 vots), i
el vot en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots)
i PP (1 vot).
Aprovació inicial del Pla de mobilitat
urbana sostenible del Masnou 20162021. Aprovat amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i
PDeCAT-Unió, 11 vots) i el PP (1 vots), i
les abstencions de Ciutadans (2 vots),
la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots)
i el PSC (2 vots).
Punt d’urgència:
Aprovació de la segona pròrroga del
contracte del servei de manteniment
i neteja dels parcs, jardins municipals,
parterres, talussos i jardineres,
esporga i tractament fitosanitari de
l’arbrat del municipi del Masnou.
Aprovat amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i
PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans
(2 vots), PSC (2 vots) i PP (1); el vot
en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots), i
l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).
Declaracions institucionals:
Declaració institucional presentada
pel Grup Municipal del PSC-CP contra
els atemptats terroristes i l’ús de la
violència. Aprovada per unanimitat.
Declaracions institucionals
d’urgència:
Declaració institucional de l’Equip
de Govern de rebuig als atemptats
terroristes de Barcelona i Cambrils i de
reconeixement a la tasca realitzada
pels cossos policials i d’emergències.
Aprovada per unanimitat.
Declaració institucional del Grup
Municipal de Ciutadans en defensa

MIREIA CUXART

Enmig de l’intens debat, el
portaveu d’ICV-EUiA-E va demanar
respecte per les diferents opinions
expressades al Ple i va dir que el que
calia era “centrar esforços per buscar
una solució” per arribar a celebrar un
referèndum “amb garanties”.

La sala de plens es va omplir i va caldre habilitar l’adjacent.
dels funcionaris i treballadors públics
municipals. No va ser aprovada, en
comptar amb els vots a favor de
Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots),
i el PP (1), i en contra de l’Equip de
Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió,
11 vots), la CUP-PA (2 vots) i ICVEUiA-E (2 vots).
Declaració institucional del Grup
Municipal del PSC-CP de suport
als alcaldes i alcaldesses que estan
rebent pressions i amenaces
per complir la legalitat davant la
convocatòria de l’1 d’octubre. No va
ser aprovada. A petició d’ICV-EUiA-E,
aquesta declaració institucional es
va votar per punts i el punt 4 va ser
votat per separat de la resta. El punt
4 va comptar amb els vots a favor
de Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots)
i el PP (1), i en contra de l’Equip de
Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió,
11 vots), la CUP-PA (2 vots) i ICVEUiA-E (2 vots). La resta de punts va
rebre el vot favorable de Ciutadans
(2 vots), el PSC (2 vots), ICV-EUiA-E (2
vots) i el PP (1), i en contra de l’Equip
de Govern (ERC-AM-MES i PDeCATUnió, 11 vots) i la CUP-PA (2 vots).
Audiència pública prèvia i
posterior al Ple
La nombrosa assistència de públic a
la sessió va suscitar diverses consultes
i reflexions, algunes també en
referència a l’1 d’octubre. A més, hi
va haver queixes sobre la neteja al
municipi i les deficiències estructurals
de l’Edifici Centre. Representants dels
veïns de Roger de Flor, 33 (edifici Sant
Miquel) van tornar al Ple per demanar
que se solucioni la problemàtica per
la venda del seu edifici.

També en aquest Ple, l’alcalde va
expressar, en nom de la corporació,
el condol per la pèrdua recent de dos
exregidors de Convergència i Unió
del consistori masnoví: Jordi Colomé i
Pere Roig i Colomé.

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial del Pla de
mobilitat urbana sostenible del
Masnou 2016-2021. El termini
d’exposició pública és del 5
d’octubre al 13 de desembre.
Aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits per
transferències 29/2017 entre
aplicacions de diferent grup de
programa. El termini d’exposició
pública és del 2 al 24 d’octubre.
Aprovació inicial de les bases
específiques reguladores de la
concessió de les subvencions
per a la pràctica esportiva
individual per a l’any 2017. El
termini d’exposició pública
és del 6 d’octubre al 20 de
novembre.
Aprovació inicial de les bases
específiques reguladores de la
concessió d’ajuts econòmics
municipals per promoure la
rehabilitació d’habitatges
i edificis d’ús residencial
al municipi del Masnou, a
atorgar pel procediment de
concurrència competitiva. El
termini d’exposició pública
és del 10 d’octubre al 22 de
novembre.
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OBRES

Obres de millora en diversos punts
del municipi

L

Els parcs canins, l’equipament Els Vienesos i la via pública centren les obres
d’aquest mes d’octubre

Ja estan en marxa les obres de
reforma de les àrees d’esbarjo
de gossos dels Pinetons i el parc
del Mil·lenari. Pel que fa a la dels
Pinetons, les obres es van iniciar
el 6 d’octubre i tindran una durada aproximada de dos mesos,
temps durant el qual aquest
correcans romandrà tancat. Les
obres al parc caní del Mil·lenari,
en ser d’ampliació, no afecten el
funcionament del correcans ja
existent. Un cop acabin les obres
d’aquests dos espais, s’iniciaran
les relatives als tres nous parcs
canins que tindrà el municipi: als
jardins de la Nimfa, al carrer dels
Ametllers i a Bellresguard. La superfície resultant de les cinc àrees
d’esbarjo per a gossos sumarà un
total de més de 3.500 m2.
D’altra banda, en el moment de
tancar aquesta edició, la remodelació i redistribució de l’equipament Els Vienesos per acollir-hi
l’Escola Municipal de Música
(EMUMM) era a punt de finalitzar.
Ja s’havia instal·lat l’aïllament
acústic a les sis aules de la primera planta, de quasi 40 m2 cada
una, i s’hi havia creat l’espai per
a una sala de professors. També
s’ultimaven els detalls a la planta
baixa, on ara passa a ubicar-se el
Centre de Formació de Persones
Adultes del Masnou (CFPAM), que
fins ara es trobava a la primera
planta. Ara, a la planta baixa, hi
haurà la sala d’actes, d’uns 80

MIREIA CUXART

es darreres obres iniciades al Masnou comprenen la reforma i l’ampliació dels parcs canins
del municipi, la remodelació de
l’equipament Els Vienesos i les
obres de pacificació del carrer del
Dr. Agell.

Ja s’han iniciat les obres d’ampliació de l’àrea d’esbarjo de gossos del parc del Mil·lenari.

ELS PINETONS

El parc caní dels Pinetons
romandrà tancat mentre hi
durin les obres

m2, tres aules d’uns 26 m2 i dues
aules d’uns 40 m2, que es podran
unificar per crear una aula de 80
m2 o ampliar la superfície de vestíbul. El CFPAM, que ha començat
el curs a l’Edifici Centre provisionalment, té previst traslladar-se
a Els Vienesos tan aviat com
finalitzin les obres.
Pel que fa al carrer del Dr. Agell,
és una via que es troba al nucli
antic, al voltant d’equipaments
culturals com la Casa de Cultura

i La Calàndria. Les obres que
s’hi iniciaran tenen per objectiu
millorar aquest espai públic i
reduir-ne el trànsit rodat, amb
carrers de plataforma única i prioritat per a vianants. Les intervencions consistiran en el tancament
de la sortida per a vehicles cap a
l’N-II des del carrer del Dr. Agell
(accés exclusiu per al camió de
recollida d’escombraries), la
restricció d’accés amb vehicle
(només per a veïns i serveis), i
l’accés per a càrrega i descàrrega
en horari restringit. Així mateix,
es millorarà l’enllumenat públic
i el sistema de recollida d’aigües
pluvials d’aquest carrer, i se’n
renovarà i millorarà la pavimentació i el mobiliari urbà. L’obra, amb
un pressupost de 325.000, es preveu que s’iniciï a mitjan octubre i
tindrà una durada aproximada de
quatre mesos.

Eduard Garcia
Regidor de Projectes
i Obres
Passat l’estiu, comencen a materialitzar-se les obres pressupostades per a
enguany. La llarga gestió administrativa
sovint fa que no s’iniciïn tan aviat com
ens agradaria. Si bé totes són importants, m’agradaria destacar l’obra impulsada a l’edifici d’Els Vienesos, a proposta de la Regidoria d’Ensenyament,
que ha de servir per dotar dos serveis
tan importants com l’Escola de Música
(EMMUM) i el Centre de Formació de
Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
d’unes instal·lacions més adequades a
les seves necessitats. Si bé la ubicació
pot semblar una mica apartada del
centre, creiem que la línia del bus urbà,
així com la proximitat a l’aparcament
públic i gratuït construït el mandat passat al carrer d’Almeria, poden ajudar a
fer més còmodes els desplaçaments.
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TURISME

L’Ajuntament fa balanç amb el sector
turístic del municipi

CEDIDA

La III Trobada del Sector Turístic del Masnou es va celebrar
el Dia Internacional del Turisme

Un moment de la trobada.

E

l dimecres 27 de setembre,
va tenir lloc, al Centre Enoturístic i Arqueològic Vallmora,
la III Trobada del Sector
Turístic del Masnou, en el marc del
Dia Internacional del Turisme. La
trobada va servir per fer balanç de la
temporada turística en equipaments
municipals i a la platja, per analitzar
les activitats realitzades al municipi
durant aquesta època de l’any, per
fer un seguiment del Pla de desenvolupament turístic del Masnou, i per
parlar dels habitatges d’ús turístic.
La trobada va ser conduïda per la
regidora de Turisme, Neus Tallada,
acompanyada pels tècnics municipals.
Durant l’exposició, es va confirmar
que es manté el nombre de visites
rebudes a l’Oficina de Turisme a la
Casa de Cultura, així com a la resta

PROJECTES

El Centre
d’Interpretació de
la Mina d’Aigua
és una de les
novetats previstes
per al 2018

d’equipaments turístics i culturals del
Masnou. També es va informar sobre
els participants en l’itinerari “El Masnou, terra de mar” (FEDER) i sobre el
nombre d’enquestes realitzades al
Punt d’Informació Municipal (PIMM),
que enguany s’han doblat. Un dels
punts clau de la trobada va ser el seguiment del Pla de desenvolupament
turístic del Masnou, del qual es va dir
que s’està aplicant progressivament.
Entre les mesures destacades, es va
ressaltar la reedició del catàleg Tasta,
les activitats per al públic francès i el
tast de vins DO Alella com a complement a l’itinerari “El Masnou, terra de
mar”.
Perquè el balanç fos complet, calia
parlar de projectes futurs, com el
Centre d’Interpretació de la Mina
d’Aigua del Masnou, previst per a
l’any 2018, i de preocupacions com-

partides, com la proliferació d’habitatges d’ús turístic. En aquest sentit,
es va informar que els departaments
d’Urbanisme, Turisme i Habitatge de
l’Ajuntament treballen conjuntament
per determinar el nombre d’habitatges d’ús turístic existents al Masnou
i frenar-ne l’increment. A més, es
va explicar que també s’està treballant amb el Consorci de Promoció
Turística del Maresme per coordinar
accions conjuntes amb la resta de
municipis del Maresme que vulguin
adherir-s’hi.
Les aportacions dels assistents a
l’entorn del calendari de les activitats
adreçades a turistes i la qualitat de les
platges, van transformar la presentació en un balanç conjunt. Es pot
consultar la presentació amb dades
sobre el turisme al Masnou al web
municipal.
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PLATGES

Bon balanç de la temporada de platges
Repàs de les millores i novetats al litoral masnoví durant l’estiu

L

a temporada de platges
s’ha tancant amb un
balanç positiu. Enguany,
la temporada es va
iniciar el 24 de març, quan es van
muntar cinc de les sis guinguetes
que s’instal·len al litoral masnoví. La sisena, que habitualment
quedava a l’altura de l’avinguda
de John F. Kennedy, es va haver
de desplaçar davant de l’avinguda de Joan Maragall a causa de la
manca de sorra provocada per un
temporal. Un cop finalitzat l’estiu,
l’Ajuntament fa una valoració
satisfactòria del que ha donat de
si aquesta llarga temporada de
platges al Masnou. Les darreres
guinguetes es van desmuntar a
principis d’octubre.
L'empresa de servei de vigilància, salvament i socorrisme que
ha donat cobertura durant tota
la temporada a les platges del
municipi, amb un equip d’entre 9
i 11 persones, ha fet balanç de les
actuacions i els rescats, en el qual
destaca el descens d’incidències
a les platges masnovines aquest
estiu. Aquesta situació es pot atribuir a l’escassa aparició de meduses a la zona de bany, que només
s’ha produït durant vuit dies, de
forma dispersa, els mesos de juliol
i agost, i en poca quantitat.
En total han estat 402 les persones ateses per diferents motius
aquesta temporada, xifra que
suposa una disminució del 33%
(201 assistències menys) respecte
de l’estiu passat. En rescats, però,
s’ha produït un augment en 2
unitats (4 en total, respecte els 2
de l’any anterior). Les 8 intervencions greus realitzades (la temporada passada van ser 7) i que han
requerit evacuació a un centre
hospitalari han estat per luxació

12
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La platja per a gossos va des de Can Teixidor fins a Montgat i té una llargada de 400 metres.

ATENCIONS

El servei de
vigilància,
salvament i
socorrisme ha fet
un 33% menys
d’assistències que
l’any anterior

d’espatlla, lipotímies i altres patologies. També es van atendre 4
infants perduts i el servei de bany
adaptat va tenir 35 usos.
Pel que fa a les banderes, aquesta
temporada la bandera verda
ha estat la més beneficiada, ja
que un 74% dels dies ha onejat
a la costa masnovina, un 22%
la groga i 4 dies la vermella, a
causa de tempestes elèctriques i
abocaments, sobretot el mes de
setembre. La bandera groga ha
estat a causa de l’estat de la mar i
per avisos de precaució sobre la
qualitat de l’aigua, a causa també

d’abocaments i tempestes.
El sol ha estat predominant
gairebé tot l’estiu, tot i que hi ha
hagut presència de vent 27 dies
de la temporada. Els núvols han
aparegut 21 dies al llarg de la
temporada de servei.
L’Agència Catalana de l’Aigua, que
cada quinze dies analitza i controla l’aigua del mar en diferents
punts del litoral masnoví, va prendre un total de 24 mostres entre el
5 de juny i el 4 de setembre. Totes
les mostres han donat un resultat
qualificat d’excel·lent. Tot i així,

CEDIDA
MIREIA CUXART

temporada. A més, per tercera
vegada consecutiva, la bandera
blava ha onejat també al port
esportiu del Masnou. La bandera blava és una distinció de la
qualitat ambiental de les platges
que la Fundació per a l'Educació
Ambiental (FEE), una organització independent, lliura cada any
a aquells municipis que fan un
esforç especial en la gestió de
l'entorn litoral, de les seves aigües
interiors i de les seves platges,
d'una manera respectuosa amb el
medi ambient i la natura.
Les tasques de manteniment
a les platges del municipi són
indispensables durant tota la
temporada. Enguany cal destacar
la substitució de les fonts en mal
estat del passeig Marítim. En total
s’hi han instal·lat vuit fonts, totes
adaptades per a persones amb
mobilitat reduïda, i, a més, dues
també són per a gossos.
Dues iniciatives endegades la
temporada del 2016 han continuat vigents aquest estiu. D’una
banda, es va tornar a abalisar un
canal de natació de 400 metres
per nedar en aigües obertes,
entre l’avinguda de Joan Carles I i
el carrer de Pere-Jordi Bassegoda
i Musté, entre el 6 de juny i el 5
d’octubre. D’altra banda, durant
els mesos de juliol i agost, va
continuar funcionant l’Espai
Saludable a la platja d’Ocata.

hi ha hagut diversos episodis en
els quals s’ha hagut de restringir
el bany a causa de l’alteració de
la qualitat de les aigües per les
pluges registrades. També aquest
any, el corrent ha vingut de mar
endins i ha arrossegat cap a la
costa la brutícia que havia arribat
al mar per les pluges. No obstant
això, la presència de sòlids flotants
a l’aigua no vol dir que estigui
necessàriament contaminada.
Així, les dues platges del municipi
fan honor a la bandera de color
blau que hi oneja durant tota la

CARNETS

L’Ajuntament
ha concedit més
d’un centenar de
carnets de tinença
cívica i responsable
a propietaris de
gossos

Una de les noves fonts instal·lades al passeig Marítim.
Es tracta d’una campanya de
promoció de salut, gràcies a la
qual es va habilitar una zona
lliure de fum a la platja. El seu
objectiu és fer recomanacions
d’hàbits saludables i fomentar la
convivència entre els usuaris de
la platja. Per valorar-ne l’acollida,
es van fer enquestes, de les quals
es desprèn que els usuaris fan una
bona valoració d’aquest espai
sense fum a la platja, tot i que cal
continuar treballant per difondre’n el funcionament.
Com a novetat, enguany s’han
ofert tallers oberts als usuaris de
la platja (alguns celebrats a les
noves pèrgoles de fusta) primers
auxilis, d’estiraments, de txikung
i de mindfullnes. Igual que l’any
anterior, s’han lliurat als usuaris
de la platja mostres de cremes
solars, fruita, cereals, aigües i sucs
de fruita, donats voluntàriament
per diversos establiments del
Masnou.
La platja per a gossos obté una
valoració positiva
El balanç durant els primers dos
mesos (agost i setembre) de
funcionament de la platja per a
gossos ha estat molt positiu, atès
que no hi ha hagut cap incident
i el civisme i la convivència han
estat protagonistes. Des de la
seva inauguració, han estat molts

els ciutadans i usuaris que han
manifestat la seva satisfacció per la
proposta i pel seu funcionament.
Un cop finalitzi el termini de la
prova pilot (el setembre de 2018)
és previst fer-ne una valoració per
decidir la continuïtat o no d’aquest
espai.
La platja per a gossos es va posar en
marxa aquest estiu, concretament
el 4 d’agost. Per poder portar el gos
en aquest espai, creat a partir d’una
necessitat ciutadana i pensat com
una zona on poder gaudir del mar
i la platja amb els gossos, s’han de
complir unes normes d’ús, basades
en el civisme, la higiene de l’espai i
l’educació canina. Si s'hi vol portar
el gos deslligat, igual que en la resta
de zones d’esbarjo per a gossos
del municipi, cal tenir el carnet de
tinença cívica i responsable, un
document que pretén premiar els
propietaris de gossos que el tenen
ben educat, socialitzat i que es
comporten de manera cívica als
espais públics d’ús comú i envers
la resta d’usuaris. En el moment de
tancar aquesta edició, s’havien concedit gairebé 130 carnets de tinença cívica i responsable, un 69% a
ciutadans del Masnou i la resta a
persones propietàries de gossos
d’altres municipis, com Alella,
Montgat, Badalona o Barcelona,
entre d’altres.
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CULTURA

Artistes masnovins que traspassen
fronteres

L

’any 2017, el Masnou ha
pogut gaudir d’un ampli
ventall d’exposicions artístiques molt variades i
totes protagonitzades per artistes
locals. L’objectiu ha estat l’impuls
d’artistes del municipi, molts dels
quals ja han exposat fora de les
nostres fronteres. Artistes de renom com Jordi Pericot han qualificat algunes de les mostres com
un art madur i a l’altura de l’art internacional. Diferents disciplines,
tècniques, formats i artistes han
omplert les sales d’exposicions
de l’Espai Casinet i la Casa de la
Cultura, que han quedat petites
per a tanta originalitat, creativitat
i qualitat artística.
RAQUEL ZAMORA

L’aposta pel quilòmetre zero que
ha fet el Departament de Cultura
de l’Ajuntament ha comptat
enguany amb: Jordi González
(amb una exposició de gravats,
“Llibre de medicina. Una arque-

RAQUEL ZAMORA

L’alcalde i la regidora de Cultura van inaugurar l’exposició d’Esperança Garcia, que es podrà veure fins al 22 d'octubre.
ologia de la mirada mèdica”),
Masnou, organitzades per l’AssoToni Villaverde (amb “Objectes
ciació de Fotografia del Masnou
voladors totalment identificats,
(FEM) i el “Llucifest, mostra d’art
OVTIS”), Pepe Jiménez (amb
contemporani”, organitzada per
pintures, fotografies i videoart,
Blancdeguix, del 24 de novembre
“Estupor i 7 segundos”), la jove
al 3 de desembre.
artista Laura Fontseré (amb
“Naturalesa 2.0”), Daniel Morata
L’Ajuntament ja escalfa motors per
(amb “Donde habita el olvido”) i
al 2018. De fet, durant la inauguEsperança Garcia (amb “Els colors
ració de l’artista Daniel Morata, la
del nostre entorn”), que encara
regidora de Cultura, Neus Tallada,
es pot visitar fins al 22 d’octubre.
va animar els artistes assistents a
També hi ha hagut lloc per a expresentar projectes per a la conposicions col·lectives, com “Terra”, vocatòria de l’any que ve, que s’ha
durant la Festa Major, i “Jove
ampliat a d’altres formats, a part de
creació: cos a terra” (organitzada
les exposicions, com per exemple,
per Blancdeguix).
mostres al carrer i workshops relacionats amb les arts visuals conI la programació continua,
temporànies. Es poden presentar
perquè, fins a finals d’any, es
projectes fins al 31 d’octubre. Per
pugui seguir gaudint de l’art al
tant, caldrà esperar per conèixer la
Masnou: del 27 d’octubre al 19
programació de la propera tempode novembre, se celebraran les
rada. No queda dubte, però, que
Un moment de la inauguració de l’exposició de l’artista Daniel Morata, que
IX Jornades de Fotografia del
sorprendrà.
finalitzava el 15 d’octubre.
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CULTURA

Produccions 100% masnovines,
aquest octubre a l’Espai Escènic

La programació mensual la tancarà el 21
d’octubre el ja tradicional concert dels
músics d’arrel masnovina Josep Traver
(guitarra) i Jaume Maristany (saxo/flauta), que ofereixen, des de fa cincs anys,
una producció exclusiva per a l’Espai

Escènic Ca n’Humet i que, en aquesta
ocasió, tenen com a convidada la cantant
de jazz Laura Simó. Simó és una de les
millors veus del panorama jazzístic del
nostre país, amb una extensa trajectòria
professional, en la qual destaquen col·laboracions amb Tete Montoliu i Francesc
Burrull, entre molts d’altres. Acompanyats
per una base rítmica de luxe, formada
per David Simó (bateria) i Pere Loewe
(contrabaix), formen un quintet eclèctic
molt interessant. Novament han preparat
un repertori de jazz vocal i instrumental
amb una formació inèdita per sorprendre
el públic. (Entrades: anticipada a www.
quedat.cat i a taquilla una hora abans de
l’espectacle.)
Al novembre, el Masnou rebrà figures
del teatre nacional i català en clau de
monòlegs: Joan Pera (Capri) i Alberto San
Juan (Autorretrato de un joven capitalista
español). També se celebrarà la Setmana
Potter, projecte de l’associació AJTEM, entre altres espectacles molt variats. Es pot
consultar el programa de l’Espai Escènic
al web municipal.

TRAVER I MARISTANY

Tornen a l’Espai
Escènic amb una
nova producció
de jazz vocal i
instrumental

RAMON BOADELLA

La temporada d’octubre a desembre de
l’Espai Escènic Ca n’Humet es va estrenar
el segon cap de setmana d’octubre amb
l’obra Company, del GAT del Masnou, que
es va representar fins al 14 d’octubre.
Aquest musical consistia en l’adaptació
d’un èxit de la cartellera de Broadway,
amb un repartiment de 30 persones. La
programació va seguir, el 15 d’octubre,
amb el concert la Simfonia de les joguines, de la Jove Orquestra de Cambra
del Masnou (JOCEM). Es tractava d’un
espectacle pedagògic interactiu, adreçat a
infants d’edats compreses entre els 4 i els
12 anys i públic familiar en general, que
explicava com es forma la música i què és
una orquestra, emmarcat dins els actes
commemoratius del 150è aniversari del
naixement del mestre Lluís Millet i Pagès.
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ACTUALITAT

Entitats i ciutadania s’impliquen
en la vida pública del municipi
La Jornada d’Entitats, el Consell de la Vila i el de Promoció Econòmica són les darreres
activitats participatives dutes a terme

L

RAMON BOADELLA

a cinquena edició de la Jornada d’Entitats, el 8 d’octubre, va
comptar amb la participació
de més de trenta entitats del
Masnou, que es van trobar a la plaça
de la Llibertat per mostrar la seva
tasca a la població i, alhora, enfortir
la xarxa associativa del municipi. Per
posar de manifest el benefici de l’associacionisme, durant tot el matí van
tenir lloc diverses exhibicions i mostres del que fan les entitats durant
l’any: exhibicions de balls, xerrades
informatives, cant coral, actuacions
i altres activitats que van permetre
conèixer de primera mà la riquesa
del teixit associatiu del municipi.
D’altra banda, el 5 d’octubre, va tenir
lloc una nova trobada del Consell de
la Vila per debatre, principalment, la
proposta del Pressupost municipal
2018. Així, el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de
caràcter consultiu es va reunir amb
un canvi de format, que agrupava els
assistents en taules que formaven
una rodona per aconseguir un ambient més distès, còmode i proper.
La proposta de Pressupost municipal
2018 va ser presentada per l’alcalde i president del Consell, Jaume
Oliveras, que va fer una breu introducció informant dels punts clau del
Pressupost. Oliveras va explicar que
es tractava d’un pressupost continuista, que patia un lleuger augment
per fer front a despeses que no
s’havien previst anteriorment i que
eren necessàries, com per exemple,
el manteniment de nous equipaments, la neteja del parc de Vallmora
o alguna activitat de Cultura que requeria més pressupost. Tanmateix va
destacar que es començaven a notar
les polítiques d’estalvi energètic
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El 'country' va ser un dels balls que van animar la jornada, que va tenir com a nucli la plaça de la Llibertat.

ENTITATS

Una trentena
d’entitats es van
aplegar per donar
a conèixer la seva
tasca a la població

aplicades, entre d’altres mesures que
ajuden a reduir la despesa.
L’encarregat d’informar amb més
profunditat sobre les diferents
partides del Pressupost va ser el
gerent de l’Ajuntament, Alexandre
Álvarez, que va parlar de contenció
de despesa. També va afirmar que no
s’augmentaria la pressió fiscal i que,
alhora, es mantindria la capacitat
inversora iniciada el 2015, sempre
mantenint una tendència prudent,
amb la proposta de 2.523.800,00

euros. El Pressupost proposat per al
2018 és de 24.614.740 euros i suposa
un increment de l’1,74% respecte del
Pressupost de l’any anterior. Pel que
fa a les inversions, es van destacar
els 500.000 euros previstos al Pla de
xoc de voreres i calçades, uns altres
500.000 euros destinats a la segona
fase del carrer de Roger de Flor, la
millora dels equipaments educatius
(150.000 euros), i la continuació del
parc de Vallmora (100.000 euros).
Però, segons la informació presentada, l’increment més destacat és el

RAMON BOADELLA

Els assistents van poder informar-se sobre les associacions i gaudir d’exhibicions, com un concert de cant coral.

RAQUEL ZAMORA

Sílvia Folch
Regidora d’Acció Cívica

La darrera sessió del Consell de la Vila va debatre el Pressupost municipal 2018.
corresponent a la Regidoria de
Manteniment, Serveis Municipals
i Paisatge, que supera el mig milió
d’euros, destinats a serveis bàsics
com la neteja viària i la recollida
d’escombraries, el manteniment
de la via pública i el funcionament dels equipaments, així
com també a la neteja de la riera
d’Alella quatre cops l’any. També
destaca l’augment de recursos
per a polítiques d’habitatge, que
creixen un 94,95%. En general, es
doten de més pressupost de des-

peses corrents la majoria de les
regidories de l’Àrea de Comunitat
i Persones: Acció Social, Cultura,
Ensenyament, Esports, Joventut,
Salut Pública i Consum, etc. A
més, es reforcen, finalment,
els pressupostos de Seguretat
Ciutadana i de Promoció
Econòmica.
Un altre consell dut a terme
darrerament ha estat el
Consell Municipal de Promoció
Econòmica, dedicat a enfortir els

vincles amb el teixit comercial
del municipi. La tercera edició
d’aquest Consell va tenir lloc el 22
de setembre, per donar informació sobre les ordenances municipals, l’Illa Centre, i les subvencions
i els ajuts municipals.
El Consell Escolar Municipal serà
el 24 d'octubre i els propers consells d’equipaments seran els de
Ca n’Humet i Els Vienesos, el 30 de
novembre.

La participació ciutadana és un
compromís comunitari i, per
aquest motiu, creiem que és necessari promoure processos de
participació que afavoreixin la
implicació de les entitats i de la
ciutadania en la vida pública del
Masnou. La Jornada d’Entitats i
els diversos consells participatius
sectorials que es duen a terme al
municipi en són un clar exemple.
En uns moments en què la participació, la convivència i el civisme són peces més fonamentals
que mai del sistema democràtic,
com a Equip de Govern tenim la
responsabilitat d’oferir eines i iniciatives que potenciïn la democràcia, el diàleg i la participació
ciutadana des del ferm convenciment que una societat activa
enriqueix i dota d’eficàcia les accions dutes pels seus governants.
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COMUNITAT

Del 16 d’octubre al 10 de
novembre, es poden sol·licitar
anàlisis de l’aigua de l’aixeta

P

una instància indicant-hi
les dades següents:
1. Nom de la persona
2. Adreça
3. Telèfon de contacte (fix
i mòbil)
4. Any de construcció de
l’edifici.
Fins al 1980 / del 1981
en endavant
5. N’han renovat algun
cop les canonades? sí/
no
6. Material de les canonades de la xarxa interna
(coure / crom / níquel
/ ferro / plom / altres
(cal especificar-ho) / no
ho sé)

MIREIA CUXART

er garantir la
qualitat de
l’aigua per al
consum, des de
l’Ajuntament es realitzen cada any anàlisis de
l’aigua de l’aixeta, concretament dels edificis
construïts abans del 1980.
Les anàlisis són gratuïtes.
Les persones interessades
les poden sol·licitar a
l’Ajuntament fins al 18 de
novembre, preferentment
a través de la pàgina web,
on s’habilitarà un formulari perquè hi puguin
introduir les seves dades
o, si no, es pot presentar

L’anàlisi és per garantir la qualitat de l’aigua per al consum.

ANY 1980

Les proves s’adrecen
a edificis construïts
abans del 1980
La data per anar a prendre
les mostres es concretarà
telefònicament. Les mostres es prendran al matí.
Per a més informació, es
pot trucar als telèfons
de la Regidoria de Salut
Pública i Consum (93 557
18 00) o de la Regidoria
de Medi Ambient (93 557
16 00).

L’OMIC ofereix
assessorament
jurídic gratuït
sobre clàusules
abusives de les
hipoteques
Aquest servei s’oferirà fins al desembre del 2017, tres divendres al mes,
de 10 a 14 h

L

’Oficina Municipal d’Informació de
Consum (OMIC) és un dels punts
d’assessorament gratuït en les reclamacions per les clàusules abusives
dels bancs. Ofereix un servei d’assessorament
jurídic a través del Col·legi d’Advocats de
Mataró, gràcies a un conveni de col·laboració
amb la Diputació de Barcelona. Aquest servei
amplia l’atenció que està prestant l’OMIC sobre consultes relacionades amb les clàusules
abusives en els préstecs hipotecaris (clàusules terra, despeses de constitució, IRPH...).
S’hi atenen dubtes generats per la resposta donada per les entitats bancàries a les
reclamacions per clàusules terra, s’ofereix
assessorament a les persones que volen valorar la possibilitat de recórrer a la via judicial
i s’avaluen les condicions per acollir-se a la
justícia gratuïta. L’aplicació de les despeses de
constitució de la hipoteca (notaria, registre,
tributs...) també pot constituir una clàusula
abusiva que pot ser objecte de reclamació a
l’entitat financera. És un altre aspecte que pot
ser objecte de consulta.
Aquest servei s’oferirà fins al desembre del
2017, tres divendres al mes, de 10 a 14 h. Les
persones interessades a rebre aquest assessorament poden demanar cita prèvia al telèfon
93 557 18 00, presencialment a l’OAC (carrer
de Roger de Flor, 23) o per correu electrònic a
l’adreça omic@elmasnou.cat.
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ESPORTS

Comença un nou curs
al Complex Esportiu
Les activitats dirigides per a adults, les aquàtiques i
les físiques destinades a la gent gran ja s’han iniciat

L

’aeròbic, el
pilates i la
tonificació
corporal són les
classes dirigides que
la Regidoria d’Esports
proposa, un any més,
per practicar durant el
curs 2017-2018.

L’activitat física per a
gent gran (persones
de més de 60 anys
empadronades al municipi) es fa al Complex
Esportiu i als casals
Can Malet, Can Mandri
i Cal Ros de les Cabres,
principalment als
matins. Les classes van
començar el 2 d’octubre
i s’estendran fins al juny
de l’any vinent.

20

CEDIDA

Classe de tonificació corporal a l'Escola Rosa Sensat.

CEDIDA

Pel que fa a les activitats aquàtiques de la
piscina del Complex, se
n’ofereixen per a totes
les edats i de diferents
nivells. Hi ha des de
piscina per a embarassades i per a nadons
fins a classes d’aiguagim i de tecnificació
per a adults. A més, els
cursets extraescolars de
natació també omplen
la piscina al llarg del dia.

Dos dies de múltiples
activitats al carrer obertes
a tothom

El pavelló acull activitats per persones de més de 60 anys.

CEDIDA

Les classes s’han iniciat,
però encara hi ha places
disponibles a totes. Es
duen a terme a les tardes, de dilluns a dijous,
en diferents franges
horàries, a l’Escola Rosa
Sensat.

El Masnou
té una
jornada de
promoció
del bàsquet

Activitat física en un dels casals de gent gran.
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MÉS INFORMACIÓ:
Complex Esportiu Municipal
(c. de la Ciutat de Sant Sebastià, 14)
Telèfon: 93 557 18 60
esports@elmasnou.cat

El cap de setmana del 21 i 22 d’octubre,
l’avinguda del Maresme i els jardins dels
Països Catalans del Masnou acolliran una
jornada de promoció del bàsquet, amb
competicions de 3x3, concursos, una zona
lúdica i bàsquet en cadira de rodes. La
trobada és organitzada per la Diputació de
Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou, la Federació Catalana de
Basquetbol i El Masnou Basquetbol.

CN MASNOU

Celebrada al Club Nàutic
la 30a Setmana Catalana de Vela

Es van programar diverses regates.

E

l Club Nàutic El
Masnou va acollir,
els dies 9, 10 i 11
de setembre, la
trentena edició de la Setmana Catalana de Vela,
que va reunir prop de 500
regatistes i gairebé 350
embarcacions de diverses
classes. La celebració va
incloure una gran diversitat d’activitats lúdiques
per als visitants. Tant
l’alcalde, Jaume Oliveras,
com el regidor d’Esports,
Jordi Matas, van ser
presents en algunes de
les activitats organitzades per celebrar aquesta
efemèride.
Durant la primera
jornada, un temporal
va provocar onades i un
excés de vent (va arribar
a superar els 25 nusos),

fet que va obligar els
regatistes a tornar a terra
havent completat tan
sols una de les regates
programades i els patins
no van poder sortir a mar
ni encetar la competició.
Els dies posteriors van
ser assolellats i va bufar
un vent moderat que va
permetre navegar a totes
les classes, que van disputar entre cinc i sis proves
cadascuna. En l’àmbit
esportiu, la prova disputada va ser l’Excellence Cup
d’Optimist, N-2 de 420 i
Làser 4,7, Campionat de
Catalunya de Làser Estàndard, i, també, la prova
del calendari per a patins
i creuers.
Glòria Aragó, presidenta
del Club Nàutic; Xavier
Torres, president de la

CELEBRACIONS

La 30a edició de la
Setmana de la Vela
va coincidir amb el
50è aniversari del
Club Nàutic

Federació Catalana de
Vela, i Xavier Casanovas,
vicecomodor del Club
Nàutic, acompanyats per
una representació de les
institucions i els patrocinadors implicats en la
regata, van ser els encarregats de lliurar, l’11 de
setembre, els guardons
als premiats. A la pàgina
web del campionat

(www.scv2017nauticmasnou.cat) es poden trobar
tots els podis.
A més, la celebració va
coincidir amb una data
ben especial per al Club:
la celebració del cinquantè aniversari de la inauguració del seu edifici social,
que va incloure altres
activitats esportives.
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PUNT DE TROBADA

Ca la Rita, un referent al poble

E

Es compleixen cinquanta anys de la primera llar d’infants del municipi

L’any 2002, Rita Terradas es va
jubilar i les seves dues filles van
assumir la direcció de l’escola. Però, al cap de poc temps,
l’Anna, la gran, va marxar a
treballar a Ripollet, també en
el món de l’educació infantil
(actualment és la directora de
les dues escoles municipals de
Ripollet). Finalment, la direcció

Fotografies antigues del centre, situat al
c. de Josep Estrada, 27, que és el nom del
besavi de la Rita.

ESCOLA FAMILIAR

L’actual equip educador
és dirigit per la filla de la
Rita, Montse Salvatella
la va assumir la Montse, fins a
l’actualitat. “Crec que Ca la Rita és
una escola familiar i conscient de
la importància de l’educació en
l’ensenyament infantil. Per això
està en constant creació i recerca
d’activitats, materials i propostes,
per oferir als nens i nenes situacions d’aprenentatge constructiu,

CEDIDA

Els problemes burocràtics del
principi no van aturar les ganes
de Terradas d’obrir una escola
bressol i, en poc temps, va créixer
i es va mantenir estable, fins a
l’arribada de la crisi econòmica.
També ha passat per diversos
canvis, als quals es va saber
adaptar: des de les reformes del
mateix centre per ampliar-ne, millorar-ne i actualitzar-ne les instal·
lacions (els anys 1976 i 2002), fins
als canvis en la pràctica docent,
passant dels aprenentatges més
dirigits i les fitxes, als inicis, fins
on són ara, amb aprenentatges
constructius i vivencials, i amb la
participació de les famílies.

CEDIDA

l darrer estiu, la Llar
d’Infants Ca la Rita va
celebrar el cinquantè
aniversari. És inevitable
parlar d’aquest centre educatiu
sense reconèixer la tasca de la
seva fundadora: Rita Terradas i
Estrada. Aquesta masnovina va
engegar, l’any 1967, la primera
llar d’infants del Masnou, amb
una desena de nens i nenes al
seu càrrec. Terradas explica que
una visita al cottolengo amb la
seva anterior feina “va despertar
el meu sentit solidari i social,
i, uns anys després, vaig veure
l’edificació que el meu pare havia
fet a l’hort de la família —i que
ara és el local de l’escola—, i
sobretot el pati, i se’m van obrir
els ulls a la possibilitat d’obrir-hi
una llar d’infants”.

plaent i funcional, gràcies a
l’equip educador que la formem
i que intenta donar resposta a
les necessitats de comunicació i
relació amb les famílies”, explica
Montse Salvatella.
Avui dia, Rita Terradas continua
molt present al centre, ja que

l’escola demana la seva col·laboració en moments puntuals (fa la
crema catalana de Sant Josep i l’olla
de xocolata de Sant Jordi). I és que
el tarannà social d’aquesta inquieta
masnovina no té fre. També segueix
invertint el seu temps al carrer on
viu, el de Sant Rafael, organitzant-hi
festes i recuperant celebracions.
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JAIME MARTÍNEZ
VETERINARI

Volia ser veterinari ja de ben petit, quan explicava als seus pares que de gran tindria cura
dels gossos, dels gats i de qualsevol animal. Va llicenciar-se amb 24 anys i, després, va
muntar el Centre Veterinari El Masnou. Més tard, va tenir la sort de poder compaginar
aquesta tasca amb la que ha estat la seva gran passió: ser veterinari de gossos de trineu.
Assegura que l’aventura de poder tenir cura d’aquests animals en carreres com Pirena o
d’altres d’internacionals en indrets com Alaska li ha comportat moltes gratificacions.
Al llarg d’aquests trenta anys com a veterinari al poble, en Jaime ha vist molt canvis. Diu
que, fa anys, eren impensables certes polítiques respecte als animals de companyia, que es
poguessin controlar les colònies de gats abandonats o que la gent tingués un pensament
positiu respecte als gossos abandonats i tot el que comporta, i que, a través de la política i la
conscienciació ciutadana, s’ha anat avançat molt. Tot i que queda molt per fer, en Jaime creu
que estem en el bon camí.
Què li han ensenyat els animals?
Sobretot, el que és la fidelitat. Res
és estrany per a ells amb nosaltres.
Nosaltres podem estar un dia de
mal humor, més tristos del que és
habitual..., però, per a ells, el seu
amor és incondicional i ens acompanyen tota la nostra vida sempre
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de la mateixa manera: contents
d’estar al nostre costat.
Quines són les emergències
més comunes que atén el centre
veterinari? I quin és el cas més
complicat amb què s’ha trobat?
Les més comunes que rebem

són per processos diarreics molt
aparatosos o quan es fan mal i comencen a anar coixos, coses que
provoquen molta angoixa als propietaris.
Però un dels casos més complicats que hem rebut últimament
ha estat el produït per un ham de

la platja que estava allotjat dins
de l’esòfag de l’animal, a l’altura
del cor. Una emergència molt
greu, que es va haver de derivar
a altres centres especialitzats
per poder treure l’ham amb la
garantia que el gos sobrevisqués.

MIREIA CUXART

ENTREVISTA

Quin és l’animal més estrany
que ha atès?
Fa uns set anys van portar un camaleó en un moment en què al
Masnou havia caigut una nevadeta. L’havien deixat a l’exterior
i, quan el van recuperar, s’havia
tornat de color blanc i estava mig
congelat. El van portar dubtant
de si era viu. Vam fer tot un procés
per anar escalfant l’animal, a poc a
poc, fins que va anar canviant de
color fins a recuperar-se. Es pot dir
que va ser un cas molt exòtic.
Diuen que els animals són bons
per als infants. És cert?
Els animals ensenyen moltíssimes
coses als infants, però, sobretot,
ensenyen a tractar amb respecte,
a socialitzar-se. És bàsic ensenyar
als infants a poder gaudir d’un animal sense tenir-lo com si fos una
joguina inanimada. És un ésser viu
que cal tractar amb tot el respecte
que mereix.
Quin consell donaria a totes
aquelles persones que es plantegen incorporar un animal a la
família?
Els donaria molts consells, però,
bàsicament, i el més important,
és que sàpiguen que un animal
de companyia pot arribar a viure
dotze, catorze i fins i tot més anys.
En alguns casos, és un animal per
a tota la vida i l’hem de tractar
sempre amb tots els respectes i
cures. Això ha de quedar molt clar.
I també que cal que s’hi involucri tota la família. No s’hi val que
només una persona de la família el
vulgui, ja que, si no, serà un animal
que tindrà moltes hores de soledat i hi haurà gent que no voldrà
estar amb ell.
L’altre consell és respecte a la possible despesa que pugui comportar tenir un animal de companyia.
Actualment, pot arribar a ser un
luxe. Són animals sans, que normalment no han de tenir cap problema, però cal tenir en compte
que, si el tenen, pot generar una
gran despesa per a la família i cal
estar preparats per poder-la assumir.

L’abandonament i el maltractament són els temes més tristos
relacionats amb els animals.
Quines mesures creu que es podrien prendre per reduir cadascun d’aquests problemes?
L’abandonament dels animals és
una xacra i cal involucrar-nos-hi
perquè es pugui erradicar. Una
de les primeres mesures és la
identificació. Tot animal ha d’estar
identificat per saber qui l’ha pogut
abandonar o perdre. Però, la segona, és una conscienciació, des de
ben petits, a l’escola, que els animals no són objectes, no s’han de
cosificar. Són éssers vius que han
de conviure amb nosaltres i és per
això que els anomenem animals
de companyia.
Recentment, un diari publicava
que les ONG volen que el Codi
Civil tracti els animals com a éssers i no com a coses. Què n’opina?
És evident que els animals no són
coses, sinó éssers, i el Codi Civil
s’hauria d’adaptar a aquesta circumstància. Crec que s’hauria de
tractar d’una figura jurídica intermèdia, entre les coses inanimades,
els objectes en propietat i un ésser
viu que pateix, que gaudeix i del
qual nosaltres hem de tenir cura
al llarg de la seva vida. Crec que és
molt important que el Codi Civil
s’adapti a les noves circumstàncies del maltractament animal, que
codifiqui la possessió d’animals
d’una manera molt més moderna
i eficaç.
El Masnou compta, des d’aquest
estiu, amb una platja per a gossos. Com valora aquesta iniciativa?
Ho considero una bona notícia per
poder gaudir del nostre animal en
unes condicions immillorables
com les que ofereix la platja del
Masnou. La platja és un patrimoni
impressionant d’aquest municipi
i poder-ne acotar una part perquè els animals de companyia
puguin gaudir de l’experiència
de banyar-se al mar ho trobo una
mesura fantàstica. És evident que

no a tots els gossos els agrada i el
propietari és qui coneix millor que
ningú les característiques del seu
gos.
Seguint amb el municipi, què
pensa del fet que augmenti el
nombre de parcs canins? Són realment un espai de socialització
per als animals?
Malgrat tot, els correcans són
l’única manera viable de poder
socialitzar els nostres animals de
companyia. No som un país que
tingui parcs enormes a les ciutats i als municipis, i necessitem
aquests espais perquè puguin
gaudir de córrer amb seguretat
i relacionar-se entre ells. Un dels
grans problemes dels animals de
companyia és la poca socialització
que tenen entre ells, per poder-se
reconèixer com a manada, que
pertanyen a la mateixa espècie.

"Animo tothom que, abans
de comprar un gos, pensi a
adoptar-ne un"
Sobre l’incivisme a la via pública
d’alguns propietaris de gossos,
en té alguna opinió?
Hi hauria d’haver tolerància zero.
Hi hauria d’haver un sistema de
control per fer-los recollir les deposicions i acostumar la gent a
anar amb ampolles d’aigua per
poder netejar els orins. Per a això
cal una conscienciació des de ben
petits sobre com s’han de passejar
els gossos i aprendre que cadascú
ha de fer-se càrrec de les deposicions del seu animal.
És una persona molt implicada
en diversos projectes que hi ha
al municipi relacionats amb els
animals. Avanci’ns una mica les
properes iniciatives en què treballa.
A tot l’equip amb qui treballo al
centre veterinari i a mi ens agrada
estar implicats en projectes relacionats amb la nostra professió. Us
avanço que, el dia 12 de novembre, hi haurà una gran festa, jun-

tament amb la protectora ADAM,
a la platja, per gaudir de moltes
experiències relacionades amb
els animals, com ara unes exhibicions d’agilitat canina, la demostració d’una unitat canina de la
Guàrdia Urbana de Barcelona per
demostrar què són capaços de
fer els gossos per a la nostra cura,
tallers per als animals... Realment
pot ser una festa en què es demostrarà que el poble està implicat en
la defensa dels animals i que cal
fer tot el possible per donar una
nova vida als animals recollits per
la protectora, una de les tasques
més importants que realitzen els
voluntaris.
No podem oblidar que els gossos
abandonats són els pàries entre
els pàries. Realment tenen poques
possibilitats de sobreviure i sort
n’hi ha de les associacions que,
amb la seva feina, poden tractar
d’alleugerir aquesta mala vida i
trobar-los una família. Adoptar un
gos és un signe que som un poble
amable i solidari amb les nostres
mascotes. Animo tothom que,
abans de comprar un gos, pensi
en la possibilitat d’adoptar-ne
un, per poder donar una segona
oportunitat a un animal.
L’amor que sent pels animals i
l’esperit d’aventura és el que explica al llibre que fa uns mesos
va presentar a la llibreria Altaïr
de Barcelona.
Un veterinari a la neu (Godall
Edicions) és un llibre on hi explico, amb la col·laboració de Jorge
León, les meves experiències
viscudes al llarg de molts anys i
de molts quilòmetres. Hi queden
recollits des dels meus primers
anys de formació fins a les últimes
experiències a Rússia, per mostrar
l’organització de les curses entre
bastidors: com són els equips humans que les duen a terme i com
s’hi viu l’amor per la naturalesa i
els gossos. Esport i aventura van
del bracet amb l’única intenció de
mostrar que l’esperit de col·laboració pot convertir-se en una cosa
molt més important que la competitivitat entre les persones.
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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals es dedica el mateix espai i
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que
cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Albert Alfaro
Regidor del Grup
Municipal d’ERCAM-MES
El Masnou ha votat i ha decidit!
L’1 d’octubre es recordarà com aquell
dia en què la ciutadania, a part d’exercir el seu dret a vot, es va comprometre
a defensar-lo. L’èxit del referèndum de
l’1-O és de tots i totes. Al Masnou, vam
ser milers de persones les que ens vam
mobilitzar per votar i per defensar els

Meritxell Blanch
Regidora del Grup
Municipal
Demòcrata
(PDeCAT – Unió)
1-O, dia històric per recordar
Després que hagi passat una setmana
des de l’1 d’octubre passat, i havent
assimilat les emocions i angoixes viscudes durant un dia que passarà a la
història d’aquest petit gran país, ja
s’han fet públics els resultats oficials
del referèndum d’autodeterminació
de Catalunya. El SÍ ha obtingut una
victòria aclaparadora i el més destacable és que, tot i la brutal repressió de

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de
Ciutadans
Alcalde sense màscara
El juny de 2015, l’alcalde Oliveras va
prometre, en accedir al càrrec, mostrar el seu costat més institucional
durant la legislatura que començava.
Va mentir. Avui el veiem donant ordres pròpies d’un radical de la política, donant festa als empleats públics
perquè vagin a manifestacions orga-
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nostres vots als col·legis electorals. Era
un dia complex, sabíem que havíem arribat al dia 1 amb tot un Estat en contra
i que aquell mateix dia teníem les forces i els cossos de seguretat de l’Estat
actuant de manera violenta i bàrbara
en molts col·legis d’arreu de Catalunya. Volien imposar la por i la violència
en una jornada cívica i de democràcia.
Unes accions intolerables i que hem de
condemnar d’una manera ferma, clara i
contundent.
Malgrat totes les dificultats, el referèndum es va realitzar. I voldria insistir en
l’Estat, amb una violència que ha estat
condemnada pel món sencer, la participació real (si es tenen en compte les
urnes i els vots requisats) va vorejar el
50% del cens. Aquesta dada legitima
del tot els resultats del referèndum per
tal que siguin vinculants.

aquest fet, especialment al Masnou,
en el compromís de molts masnovins
i masnovines per fer possible l’exercici
del dret a vot i la defensa del seu vot;
el compromís de les persones voluntàries, de les associacions i de les entitats,
dels partits polítics i de moltíssima gent
anònima que va assumir un compromís
valent i decidit. Va ser una jornada històrica i d’èxit col·lectiu, gràcies a tots i
a totes.
El Govern municipal del Masnou, encapçalat pel nostre alcalde, segueix
ferm en la reafirmació i la defensa dels
presidenta i vocals), al noi que en tot
moment procurava mantenir un bon
caliu entre la gent que hi havia a fora,
a qui va amagar l’urna i qui la va acollir
sense dubtar-ho ni un moment, a qui
va configurar la VPN per poder votar
esquivant la censura de l’Estat, etc.
A tots vosaltres, moltíssimes gràcies.
Sou els veritables responsables que
tot funcionés i poguéssim exercir la
nostra llibertat votant.

drets nacionals i la sobirania del poble
de Catalunya en uns moments tan importants com els que estem vivint. Comença una nova etapa en què les veus
dels catalans i catalanes han de ser escoltades a dins de casa nostra, a arreu
de l’Estat, a tot Europa i al món. Se’ns
obre l’oportunitat de començar un procés constituent per construir plegats la
República Catalana, una república que
sigui un exemple de modernitat, democràcia, progrés i benestar social.
Hem guanyat la batalla de la democràcia. Ara, guanyem la de la política.
ra o d’una altra vau col·laborar en l’èxit
de la jornada.

Personalment, el diumenge passat
vaig tenir la satisfacció de compartir
tota la jornada electoral, que va ser
ben llarga, a Ca n’Humet amb molts
veïns i veïnes. És a totes aquestes persones a qui vull agrair la seva implicació i el seu suport, tot i que sovint hi
va haver tensió i nervis, i molt especialment vull mostrar el meu agraïment
als membres de la mesa (president,

El cas de Ca n’Humet no ha estat l’únic;
es va repetir a tots els col·legis electorals del nostre municipi i és per aquest
motiu que, des del meu grup, us volem retre aquest petit homenatge, a
tots i totes vosaltres, que d’una mane-

Ara ens queda la part més difícil. Hem
de continuar ben units, tenir calma i
mesurar cada pas que fem, i que la imprudència no ens faci cometre errors.
Cal aguantar la pressió i les amenaces,
que ja han començat i que les properes hores i dies aniran en augment, i,
sobretot, donar ple suport al nostre
president i al Govern de la Generalitat.
Ells ens han portat fins aquí i no ens
han fallat, complint el mandat democràtic de les urnes i del carrer. Per tant,
ara, més que mai, han de veure que no
estan sols i que tenen tot un poble al
seu darrere.
Endavant i força!

nitzades pel seu partit amb motiu de
la desobediència de la Generalitat i
part del Parlament. També, traient la
bandera d’Espanya de l’Ajuntament
amb discreció, com si fos un arravatament d’immaduresa, o permetent
que els seus amics cupaires tallin la
carretera Nacional durant tot el dia
per a molèstia de la ciutadania. Haurien de saber que molta gent, la majoria, treballa fora del Masnou, amb
sous inferiors al seu, i que necessita
aquesta via per desplaçar-se i anar a
guanyar-se la vida. Ells continuen la
festa, aliens a la realitat del seu poble.
Malament anem, molt malament. Un
radical no pot presidir la màxima ins-

titució local, perquè el converteix en
una mena de camp de batalla no apte
per a demòcrates i persones de bé. Ni
tampoc apte per a empreses, que veuen en la manca de seguretat jurídica
un obstacle per a les seves activitats,
fet pel qual han de prendre decisions
que segur que són doloroses. És el
cas de l’empresa tèxtil DOGI, que ha
anunciat que trasllada la seva seu social a Madrid, ciutat que en recaptarà
a partir d’ara els impostos.
Nosaltres hem començat per presentar una denúncia a la Fiscalia per
la seva desobediència descarada
a les lleis i les resolucions judicials,
permetent votacions als locals mu-

nicipals. Veurem en què acaba el seu
menyspreu per les normes i l’ordre
social, enfrontant els veïns en un
acte de gravíssima irresponsabilitat.
Estem convençuts que aquest malson acabarà, ja que confiem en l’estat
de dret, encara que no sabem si el
seu hooliganisme es mantindrà fins
al final de la legislatura. És per això
que iniciarem converses amb grups
polítics que no facin de la radicalitat
la seva raó de ser per buscar una alternativa al desgovern al qual ens ha
portat aquest singular edil, que per fi
s’ha tret la màscara i ha mostrat el seu
perfil més bel·ligerant i sectari, al qual
ens va acostumar en un temps.

Màxim Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
ICV-EUiA-E
La casa per la finestra!
El mes passat us dèiem que no tot és qüestió de diners, però ERC-PDeCAT pensen
diferent. Fa unes setmanes, i davant les
queixes reiterades per l’estat de brutícia del
poble, l’alcalde va dir que prendria mesures.
I ho ha fet, però no les que a nosaltres, i segur que a una bona part de la ciutadania del
Masnou, ens haurien agradat.
En el Ple del setembre, el Govern proposà
augmentar en 163.000 euros els 800.000
euros que ens costa la recollida de residus.
Però resulta que aquest servei s’inicià el fe-

Monika
González
Regidora del
Grup Municipal
del PSC-CP
Setembre de 2017: I ara què?
Som a l’últim trimestre de l’any i ens
trobem a les portes d’uns nous pressupostos municipals. La nostra intenció
primera era fer esment de la línia que ens
agradaria que seguís l’Equip de Govern,
sempre pensant en les demandes de la
ciutadania, com la millora de l’estat de
neteja del poble, millores en el parc d’habitatges públics, fer el nostre poble més
accessible per a tothom, millorar la seguretat viària dins del municipi, el transport

brer del 2016 amb les condicions que fixà
el mateix Govern. És a dir, en menys de 18
mesos han decidit pagar més d’un 20% del
cost actual.
I, per què ho han fet? Doncs perquè sembla que s’han adonat que els contenidors
estan sempre desbordats i, és clar, és molt
més fàcil pagar més (sobretot si els diners
no surten de la teva butxaca) que no pas
esforçar-se el que calgui a comprovar si
l’empresa compleix al 100% les seves obligacions i, si no ho fa, sancionar-la com cal.
En el mateix Ple, s’acordà prorrogar per
segon any el contracte de jardineria perquè, en cinc anys, a Manteniment, no han
tingut temps de convocar un nou concurs.
Al·lucinant, oi? Però, és clar, tots coneixem el
perfecte funcionament d’aquest servei, no?
I, si no, que ho preguntin, per exemple, als
plataners del Camí Ral. A la vegada, els que

passegem per aquest Camí hem vist que,
des de la SaFa fins a l’estació del Masnou,
han canviat totes les rajoles. I dic totes perquè han estat totes, malgrat que una bona
part estaven en perfectes condicions. Però,
per què marcar les zones sobre les quals cal
actuar si és més fàcil canviar-les totes? Mentrestant, i malgrat les nostres demandes,
davant l’estanc situat al carrer de Barcelona,
a tocar de la parada del bus, cada cop que
cauen quatre gotes apareixen bassals arreu,
on van a parar els peus de molts dels nostres veïns i veïnes.
Aquestes són algunes mostres de com es
poden malbaratar diners que són de tots
nosaltres i que, amb una administració més
acurada, podrien servir per ajudar més i millor totes aquelles famílies del Masnou que
ho estan passant molt malament.
ICV-EUiA va ser l’únic grup que, després de

denunciar la desídia del Govern, va votar
en contra dels punts anteriors. Nosaltres no
podem aprovar unes actuacions que creiem
injustificades i que faran que el pressupost
de Manteniment augmenti un 34,6%, passant de 4,9 milions d’euros el 2017 a 6,6
milions d’euros el 2018, la meitat dels quals,
com podeu veure a la taula, es destinen a
neteja, jardineria i recollida de brossa.

públic més assequible i tants altres aspectes que ens afecten en el nostre dia
a dia. Però em sento buida de continguts
veient tot l’escenari al qual el Govern de
la Generalitat ens ha abocat. I sentim
tristor, molta. Parlo en nom propi, però
també de tots els i les socialistes, i crec
que en nom de molts ciutadans i ciutadanes que silenciosament han vist com
ens estan afectant les darreres accions
dels nacionalistes. Reconeixem que hi ha
un problema, i greu, però el que mai no
hem entès ni compartirem és l’afany de
marxar del nostre marc estatal, saltar la
barrera de les pròpies lleis catalanes, del
nostre Estat, sense lluitar per recuperar
les pèrdues institucionals amb les eines
que tenim al nostre abast com a poble
democràtic. El fet de posar-se fora de la

llei i arraconar una part de la ciutadania,
més del 50% dels catalans, i decidir en
nom del POBLE el nostre destí comú és
temerari i irresponsable.
I què ha passat? Que s’han saltat totes les
regles del joc polític i democràtic. TOTES!
Personalment, trista de veure la ciutadania cansada de la inacció política i emocionalment sensible, ha saltat a defensar
cegament el mandat del Govern català,
els uns moguts per la idea d’una ruptura amb l’Estat, els altres moguts per la
incomprensió de l’atac als drets bàsics
de l’esser humà. I tot ha desembocat en
un enfrontament amb l’actuació insensible dels cossos de seguretat de l’Estat
espanyol, la qual condemnem i per la
qual hem demanat responsabilitats polítiques. L’1-O, aquí, al Masnou, sortosa-

ment va discórrer pacíficament. No hem
compartit mai la celebració d’aquest esdeveniment, no hi hem participat, però
l’hem respectat. L’Agrupació del Masnou
del PSC volem fer pública la nostra felicitació a la ciutadania de la nostra vila que,
amb normalitat, va participar en aquesta
mobilització cívica sense cap incident i
aprofitem per agrair els esforços de Mossos d’Esquadra i Policia Local per garantir la normalitat al municipi. Encara que
la participació hagi estat inferior que al
9-N, no ha de ser un impediment per reconèixer el clam que suposa per una part
de la població. Tanmateix, demanem a
l’alcalde del Masnou que recordi que és
l’alcalde de totes les persones de la vila i
que esperem que actuï en conseqüència.
DIÀLEG, NEGOCIACIÓ I PACTE!

2017

2018

Augment

Recollida de residus

800.000€

1.049.225€

249.225€

Tratament de
residus

425.000€

563.800€

138.800€

Despeses
tractament orgànica

56.000€

65.000€

9.000€

Neteja de carrers

905.000€

914.207€

9.207€

Servei de neteja
platja

159.000€

161.695€

2.695€

Serveis de jardineria

460.690€

530.573€

69.883€

TOTAL

2.805.690€

3.284.500€

478.810€

Federico de
las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
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Piulades més vistes

Imatges del record

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 2
L’Ajuntament de #elMasnou s’afegeix a l’aturada general
del 3 d’octubre #AturadaDePaís
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 2
Concentració a l’Ajuntament #elMasnou (12 h) en rebuig
i denúncia a la violència que es va viure en el decurs de
la jornada electoral #1Oct
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 1
El sí guanya a #elMasnou amb el 90,38% dels vots #1Oct
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 1
A les 18.30 h, més de la meitat de l’electorat masnoví
havia votat al referèndum de l’ #1Oct #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 1
A les 13.30 h, a #elMasnou havien votat al referèndum
de l’ #1Oct més de 3.800 persones
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 1
Seguiment del referèndum de l’1 d’octubre a #elMasnou #1Oct
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 30
L’Associació de Veïns i Veïnes del Carrer de #SantRafael
oferirà montaditos a 1€ a benefici de DISMA. Fins a
acabar existències #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 23
Les #havaneres sonaran aquesta nit a la plaça d’Ocata
#elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 20
Masnovins i masnovines es concentren davant l’Ajuntament en suport a les institucions catalanes #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 15
Nou curs a #elMasnou: Atenció a l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials (ACNEE) #conveni amb @
Fundperetarres

@STH2U

@FRONT.MED

@ MASTERSONMARTINE

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

@ CTORRENTSC

Postal de la plaça de la Llibertat, dels anys 1931-1939. Forma part de la
col·lecció de postals de Freytas Foto editades en català durant la Segona
República. Hi apareixen el cotxe que feia el servei de transport d’Ocata a
Teià, de J. Sala, la Confiteria Pagès (a la dreta) i el Banc de Catalunya (sota
la tribuna de la dreta).
Autor: Freytas Foto.
Donació: Rosa Pagès Arenas.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons fotogràfic, fotografia
núm. 18636.

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí digital
"L'actualitat del Masnou" a www.masnou.cat
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AGENDA.
OCTUBRE
Dilluns 16
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Conferència: “La interreli·
giositat”
A càrrec d’Elisabeth i Hend
Bautista.
Es parlarà de les diverses religions
presents al nostre país, així com de
la visió no religiosa de la vida.
Ho organitza: Associació UNESCO
El Masnou
20 h
Lloc: El Casinet

Comissió de Festes: Reis
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dimarts 17
De 18 a 20 h
Lloc: Ca n’Humet

Espai d’acollida de la
llengua
Taller d’aprenentatge de la llengua
per a aquells veïns i veïnes que
viuen a la zona d’Ocata i tenen dificultats per desplaçar-se al Centre
de Formació de Persones Adultes.
Ho organitza: Lleureka
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifci
Centre)

Conferència: “Les revoluci·
ons russes de 1917”
A càrrec de José Manuel Rúa
Fernández. Seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic.
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 18
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Homenatge a Miguel
Hernández
Lectura de poemes i actuació
musical
Lectura de poemes a càrrec del
grup d’escriptura creativa del Banc
del Temps i actuació de Sabina Witt
& Guillermo Rizzotto sota el títol
Cantant a Miguel Hernández.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i Banc del Temps

Dijous 19
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació de llibre: Crecer,
estancarse o morir
Del psicòleg Oriol Lugo Real.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Del 16 d’octubre al 17 de novembre de 2017

Divendres 20
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Conferència: “Granados, el
Grieg català, les relacions
del mestre Millet amb Apel·
les Mestres i amb Goya”
A càrrec de M. Lluïsa Cortada,
llicenciada en Història de l’Art,
doctora en musicologia i clavicembalista, que repassarà el context
artístic del compositor i músic Lluís
Millet.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Dissabte 21
10 h
Lloc: Alcon Cusí, SA (Camil Fabra,
58). L’entrada està situada a la part
de muntanya.

Portes obertes per visitar el
Museu Cusí de Farmàcia
Entre les 10 i les 13.30 h, es faran
vuit grups de visita. Les places
són limitades i és necessari fer
reserva prèvia enviant un correu
electrònic a: museucusi@rafc.cat.
Visites especials de grups en altres
dates prèvia concertació al telèfon
93 443 00 88, de dilluns a dijous,
de 16 a 20 h.
Ho organitza: Museu Cusí de
Farmàcia
20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Maristany-Traver Quintet,
amb Laura Simó
Preu: 10 euros (entrada anticipada
a www.quedat.cat i a taquilla una
hora abans de l’espectacle)
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Diumenge 22
11 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere

Itinerari guiat: “El Masnou,
terra de mar”
Cal inscripció prèvia, que podeu fer
a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
De18 a 21 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Comèdia teatral: Asesinato
en Culver Street
Preu: Donatiu de 5 euros
L’entitat solidària Art en Acció
representa l’obra Asesinato en
Culver Street en benefici de l’entitat
ESQUIMA, en commemoració de la
Diada de Salut Mental.
Ho organitza: ESQUIMA, associació
de familiars de persones amb
malalties mentals

Dimarts 24
10 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlies en català
Comentari del llibre Història de... el
paper (lectura fàcil). A càrrec de Voluntariat per la Llengua. Exemplars
disponibles a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i Oficina de Català del
Masnou
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Conferència: “L’insomni”
A càrrec de Lluís González Barrios,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 25
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúla literària: 84 Charing
Cross Road, de Helene Hanff
A càrrec de Maria Carme Roca.
Exemplars disponibles a la
Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Dijous 26
De 20 a 21 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Conegudes (també) a Casa,
5a edició
Projecció de quatre curts: Cabeza
de Orquídea (2015) 21’, Atma (2016)
10’, Self-exhibitions (2016) 14’ i Tiger
(2016) 15’.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Divendres 27
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Conferència: “Meridià Verd,
una ruta per unir els Pi·
rineus amb el Mediterrani”
A càrrec de Toni Marí.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines, Gerència de Serveis de
Biblioteques i Gerència de Serveis
d’Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Inauguració de les IX
Jornades de Fotografia del
Masnou
Durant l’acte, s’inauguraran
les exposicions dels fotògrafs
convidats a les Jornades: Samuel
Aranda, Maria Contreras, Eugeni
Gay i Manu Mart. Posteriorment, es
farà una taula rodona: “Fotografia
documental: visió 360º”, amb l’assistència dels fotògrafs i moderada
per la fotògrafa Eva Parey.
Ho organitza: FEM, Associació
Fotogràfica del Masnou

Dissabte 28
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(sala infantil)

L’Hora del Conte (en anglès)
Storytime: The world’s worst witch
A càrrec de Kids & Us School of
English. Aforament limitat.
Ho organitza: Kids & Us School of
English
12 h
Lloc: Ajuntament

Celebració de les Noces d’Or
2017
Homenatge a les parelles que durant el 2017 celebren els cinquanta
anys de convivència.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Diumenge 29
De 10 a 15 h
Lloc: Avinguda de Joan XXIII, entre
el carrer de Josep Pujadas Truch i
Navarra

Fira de Tardor a l’avinguda
de Joan XXIII
Fira comercial multisectorial i gastronòmica. Es tracta de la tercera
edició d’una fira comercial multisectorial, amb parades d’exposició i
venda de productes diversos, i una
mostra gastronòmica amb food
trucks. També hi haurà actuacions
musicals, tallers infantils i diverses
activitats de carrer.
Ho organitza: Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme
del Masnou
De 18 a 21 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Concert de cors de gòspel
juntament amb el de l’esco·
la Emma Calvo
Preu: Donatiu de 5 euros
És un concert solidari a benefici
d’ESQUIMA.
Ho organitza: ESQUIMA, associació
de familiars de persones amb
malalties mentals

Dimarts 31
18 h
Lloc: Ca n’Humet

Castanyada infantil
Visita de la Maria Castanyera,
repartiment de castanyes i balls
tradicionals.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Lleureka Projectes Educatius

d’Europa del port esportiu.
Per a més informació: contacteu amb el Servei d’Informació
Juvenil (sij@elmasnou.cat) o amb la
Regidoria de Joventut (joventut@
elmasnou.cat), o bé al Facebook
(https://www.facebook.com/
masnoujove/).
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
19.30 h
Lloc: Plaça d’Ocata (inici de la cercavila); Altell de les Bruixes (final
del cercavila i festa)

Castanyot
Cercavila fins a l’Altell de les
Bruixes, on, a partir de les 19.30 h,
es couran i es repartiran castanyes.
Inici a la plaça d’Ocata. Recorregut
per Mestres Villà, Tomàs Vives, Sant
Felip, Capità Mirambell i final a
l’Altell de les Bruixes.
Ho organitza: Diables del Masnou

NOVEMBRE
Dimecres 1
11 h
Lloc: Plaça de l’Església

El gran joc “El Masnou, terra
de mar”
Un repte amb pistes escampades
per tota la població, enigmes i
proves esbojarrades que haureu
de fer amb un telèfon i un compte
d’Instagram.
Els menors d’edat han d’anar
acompanyats d’un adult. Cal
inscripció prèvia en línia a www.
elmasnou.cat o a l’Oficina de
Turisme: 93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
12 h
Lloc: Cementiri municipal

Ofrena floral de Tots Sants
Les autoritats municipals faran
una ofrena floral al monument
de la creu de terme del Cementiri
del Masnou per recordar tots els
masnovins i masnovines difunts.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dissabte 4
De 9 a 19.30 h
Lloc: Diverses localitzacions

De 18 a 22 h
Lloc: Plaça d’Europa (port esportiu)

Sortida de tardor: el nostre
patrimoni

Combat de Galls - El Masnou
Rhythm And Poetry

Preu: 35 euros
Visites als diferents llocs amb obres
de l’arquitecte modernista J. M.
Jujol, deixeble de Gaudí. Es visitarà
el santuari de la Mare de Déu de
Montserrat a Montferri, la casa
Bofarull, Can Negre de Jujol i la
Torre Creu a Sant Joan Despí.
Ho organitza: Associació UNESCO
El Masnou

Un grup de joves s’enfronten en
una discussió dialèctica, utilitzant
paràmetres de rap i amb un temps
limitat. Es faran eliminatòries fins
a arribar a la gran final. Les inscripcions es podran realitzar el mateix
dia, de 17 a 17.30 h, a la plaça
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AGENDA. Del 16 d’octubre al 17 de novembre de 2017
De 10 a 14 h
Lloc: Edifici Centre (aula 3)

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Taller de diferents peces de
bijuteria per aprendre a utilitzar els
materials més adequats i diferents
tècniques de muntatge. Els
materials que s’utilitzen són pedres
semiprecioses, fornitures de metall, cuir, etc. Últim dia d’inscripció:
30 d’octubre. Inscripció per correu
electrònic: info@sarplataygemas.
com
Ho organitza: Fem Fira El Masnou
De 22 a 01 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Swing Out Night
Preu: 6 euros. (Entrada reduïda:
4 euros per als socis de Ple de
Swing i associacions amigues amb
carnet.) Venda d’entrades: 1 hora
abans a taquilla.
Nit de Swing per gaudir ballant i
escoltant la música en directe i els
vinils de The Swing Makers.
Ho organitza: Ple de Swing

Diumenge 5
17 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Joan Pera, Capri
Joan Pera, Capri és el xou de Joan
Pera, que recull alguns dels monòlegs més coneguts del popular
actor i humorista català Joan Capri
(1917-2000), com ara El pobre
González, Nàufrags, El matrimoni i
El maniàtic, entre d’altres.
Entrada gratuïta amb invitació
per a les persones del Masnou de
més de 65 anys. Més informació:
Regidoria de Gent Gran: gent.
gran@elmasnou.cat / 93 557 18 00.
Consulteu si quedaran entrades a
la venda. Segona sessió de l’espectacle: a les 20 h.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dilluns 6
20 h
Lloc: El Casinet

Comissió de Festes: Reis
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dimarts 7
De 10.30 a 12.30 h
Lloc: El Casinet

Taller per a dones: “Apren·
dre a viure millor”
També els dies 14, 21 i 28 de
novembre.
Taller per aprendre a identificar
les dificultats i els bloquejos
emocionals que es generen en les
relacions afectives més pròximes.
Apoderar-se i millorar el propi benestar per aprendre a viure millor.
Adreçat a dones que vulguin millorar el seu estat d’ànim, reflexionant
en companyia d’altres dones i amb
l’assessorament d’una psicòloga.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas

“Relació intergeneracional”
Presentació de treballs de recerca a
càrrec d’alumnes de batxillerat de
l’IES Maremar i l’IES Mediterrània,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic. Acte per
a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 8
17.30 h
Lloc: Can Malet, segona planta

Taller d’higiene alimentària
per a establiments
Taller de formació d’higiene
alimentària, abans anomenat de
manipulació d’aliments. Adreçat
a operadors alimentaris (comerç
minorista i restauració).
Cal inscripció prèvia a salut.publica@elmasnou.cat o bé trucant al 93
557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i Agència de Salut Pública
de Catalunya
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia: El naixement, d’Eli·
senda Guiu
A càrrec de l’autora.
El naixement és una obra de quatre
personatges, dos homes i dues

dones, que situa l’acció a Madrid el
dia del referèndum per la independència de Catalunya.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Diumenge 12

Dijous 9

Us convidem a submergir-vos sota
terra per descobrir un tram de
les mines d’aigua Cresta i Malet,
que formen part d’un laberint de
galeries de 27 km. Cal inscripció
prèvia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

18 h
Lloc: Can Malet, segona planta

Conferència: “Educar sense
Cridar”
A càrrec d'Alba Castellví, autora del
llibre Educar sense cridar.
La conferència té com a finalitat
donar estratègies i instruments
a les famílies per educar amb
serenitat i coherència. Adreçada a
famílies amb infants de 4 a 12 anys.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i Diputació de Barcelona

Divendres 10
19.30 h
Lloc: Escola Ocata

Presentació del llibre Les
lliçons de Maria Canaleta
La monografia és el segon número
de la col·lecció “Quaderns d’Història Local”.
Ho organitza: Arxiu Municipal del
Masnou

Dissabte 11
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(sala infantil)

Sessió de contes per als més
menuts (d’1 a 4 anys)
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua del
Masnou

D’11 a 14 h
Lloc: Platja d’Ocata, davant del
baixador d’Ocata

Gran Festa d’ADAM i amics
Jornada de tinença responsable
d’animals, amb l’assistència de
diverses associacions protectores
d’altres municipis i activitats amb
gossos, que inclouen la desfilada
de gossos en adopció del Centre
d’Acollida d’Animals de Companyia
del Masnou.
Ho organitza: ADAM i Centre
Veterinari El Masnou
18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar: El jardí de
l’avi, un conte reciclat
A càrrec d’Animamundi Teatre
Preu: 3 euros. Venda d’entrades
anticipades a www.quedat.cat i a
taquilla 1 h abans de l’espectacle.
Espectacle recomanat per a
nens i nenes a partir de 5 anys,
adaptat per a persones sordes,
amb la participació d’Enrich Lluch,
intèrpret en llengua de signes
catalana i assessor en discapacitats
sensorials.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Dilluns 13

Autoretrato de un joven
capitalista espanyol

De 17.30 a 19.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Autoria, direcció i intèrprets:
Alberto San Juan
Preu: 10 €. Venda d’entrades anticipades a www.quedat.cat i a taquilla
1 h abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Taller: Cuina sense pares
Taller de cuina per a adolescents a
partir de catorze anys.
Les places són limitades i seran
acceptades per ordre de sol·licitud.
Les inscripcions es poden fer fins al
9 de novembre en línia a

www.elmasnou.cat.
Per a més informació, contacteu
amb la Regidoria de Salut Pública.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i Diputació de Barcelona

Dimecres 15
7h
Lloc: Sort i Tremp

Sortida de dos dies a Sort i
Tremp
Informació i reserves: Casal de
Gent Gran Can Malet (ptge. de
Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran
Can Malet
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller de papiroflèxia: la
fauna de la serralada Litoral
A càrrec de Gabriel Milà
Cal inscripció prèvia. Informeu-vos
de la data d’inici d’inscripcions (93
557 18 88, b.masnou.jc@diba.cat).
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de
Barcelona

Divendres 17
En horari de l’equipament
Lloc: Edifici Centre, 1a planta

Exposició: “Consum. Com
som? Depèn de tu, depèn
de tots!”
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
17.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Presentació del projecte
literari "Cap nen/a sense
conte"
Dels autors Antoni Argent Ballús
i Núria Ramon Díez. Amb motiu
de la Commemoració del Dia
Internacional dels Drets dels
Infants. Els objectius del projecte
són fomentar la lectura i l’hàbit
lector des de petits i fomentar la
seva creativitat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i Associació Educativa i
Formativa TBCLASS

Del 9 d’octubre al 30 de novembre, inclusió a la Guia sanitària 2018.
Del 23 al 30 d’octubre, Festa de la Gent Gran, entrega de les entrades per
a l’espectacle Joan Pera, Capri.
Del 6 al 18 de novembre, termini per presentar les sol·licituds de
bonificació de la taxa de l’IBI.
Fins el 21 de novembre, presentació dels projectes dels V Premis
d'Emprenedoria @elmasnou_jove2017, i dels projectes d'empreses de
nova creació.
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Altres Informacions

SERVEI FARMACÈUTIC DE
GUÀRDIES DEL MASNOU

ACTIVITATS PER A JOVES I ADOLESCENTS A CA
N’HUMET
Per a més informació i inscripcions sobre les activitats que trobareu en aquesta agenda i que es realitzen per a joves a Ca n’Humet,
podeu trucar al 93 540 32 07, consultar l’app del PIJ Masnou,
enviar un correu electrònic a canhumet@elmasnou.cat o fer la
consulta presencialment a Ca n’Humet. Les inscripcions en línia es
poden fer a www.elmasnou.cat/joventut.
AULA D’ESTUDI DINAMITZADA
Cada dimarts, de 18 a 20 h, Ca n’Humet es transforma en un
espai d’estudi per a alumnes de primària i ESO. S’hi aconsellaran
tècniques d’estudi i d’organització d’agenda.
ESPAI D’ACOLLIDA DE LA LLENGUA
Cada dimarts, de 18 a 20 h, a Ca n’Humet, tindrà lloc el taller
d’aprenentatge de la llengua per a aquells veïns i veïnes que viuen a la zona d’Ocata i tenen dificultats per desplaçar-se al Centre
de Formació de Persones Adultes.
CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
OCTUBRE
Del 24 al 29: Can Gaio
NOVEMBRE
Del 7 al 12 (dia 11 de novembre, festiu): Pau Casals
Del 21 al 26: Amadeu I
TERTÚLIA LITERÀRIA AL VOLTANT DEL LLIBRE
LAS MUJERES QUE CORREN CON LOS LOBOS
El grup de lectura Dones del Masnou organitza una reunió, dos
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva seu, ubicada al CIRD
(plaça de la Llibertat, 17), per llegir i comentar el llibre Las mujeres
que corren con los lobos, de l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola
Estés. El llibre es deixa en préstec. Per a més informació, truqueu
al 628 62 54 37.
ACTIVITATS CONTINUADES DE L’ENTITAT
AFIBROMARE
L’entitat organitza, els dilluns, sessions d’estiraments; els dimarts,
txikung o meditació, i els dimecres, psicomotricitat. Totes les sessions s’inicien a les 17.30 h i es porten a terme a Els Vienesos.
ACTIVITATS CONTINUADES A L’EQUIPAMENT
CÍVIC PAU CASALS
L’entitat organitza sessions de taitxí (txikung), sevillanes, guitarra,
cuina, artesania, costura pràctica, ludoteca i criança dolça a l’Equipament Cívic Pau Casals. Totes són gratuïtes, però l’aforament és
limitat. Per a més informació i inscripcions podeu trucar al 600
800 148.
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