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A un any i mig de les pròximes eleccions locals, el Govern municipal entra en una nova etapa
fruit del debat dels pressupostos. A partir d’ara, hi haurà un govern amb minoria dels sis regidors
d’ERC-AM-MES. Davant de la situació de bloqueig per aprovar el Pressupost per a l’any vinent, em
vaig veure obligat a portar al Ple el debat pressupostari juntament amb una qüestió de confiança.
El Grup Municipal del PDeCAT-Unió no va voler aprovar el Pressupost en l’elaboració del qual ells
havien participat. En no prosperar el Pressupost ni la qüestió de confiança, s’obre el mecanisme de
desbloqueig. Si no es presenta cap moció de censura (11 regidors amb 1 candidat) en el termini
d’un mes des del Ple celebrat el 16 de novembre, el Pressupost quedarà automàticament aprovat.
En aquest procés, quatre dels cinc regidors de PDeCAT-Unió van presentar la renúncia a continuar
en el Govern. Tot això ha comportat una recomposició del Govern municipal, de manera que els sis
regidors restants han hagut d’assumir més responsabilitats. A partir d’ara, haurem d’anar cercant
consensos al Ple que permetin tirar endavant determinades qüestions que són d’interès de tots
els masnovins i masnovines. Aquest és el repte i també el compromís personal com a alcalde i de
tot el Govern, de continuar treballant per tirar endavant els projectes i les millores que tenim per
al nostre municipi.
El dia 21 de desembre tenim un nou repte: unes eleccions al Parlament de Catalunya imposades pel Govern espanyol a partir de l’aplicació de l’article 155. El Govern legítim de la Generalitat
ha estat empresonat o es troba a Brussel·les. Unes eleccions imposades, però en les quals tenim el
deure, com mai, d’anar a votar per defensar les nostres llibertats.
Espero que gaudim tots plegats de les festes de Nadal i que, un cop més, les activitats que
ofereix l’Ajuntament i les entitats de la vila ens omplin els carrers de festa i bons desitjos per a tots
els que vivim i convivim al Masnou.
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La Fira de Nadal, on comença la festa
om mana la tradició, el Nadal
al Masnou s’inaugurarà els
dies 15, 16 i 17 de desembre
al pati del Casino, amb una
nova edició de la Fira de Nadal, també
anomenada Fira de Santa Llúcia, organitzada per la Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme del Masnou, amb
el suport de l’Ajuntament del Masnou.
Una quarantena de parades posaran a
disposició de les persones que visitin
la Fira tot allò necessari per preparar
el Nadal, i també hi haurà una mostra
il·lustrativa de l’oferta comercial del
municipi. A més a més, durant els
dies de la Fira, aquest espai esdevindrà el marc incomparable en què es
podran celebrar tot tipus d’activitats
relacionades amb aquestes festes: hi
haurà un tió gegant, una desfilada de
moda, exhibicions musicals i de dansa,
tallers infantils, inflables i la visita del
Pare Noel, entre d’altres propostes per
començar a celebrar aquestes festes
tan especials.
A la Fira, s’hi podran trobar els materials
per confeccionar els pessebres, així
com altres elements per guarnir de
festa les cases, com tions, avets, llums,
espelmes, rams d’eucaliptus o branques de boix grèvol. Els productes fets
al municipi i altres detalls per regalar
aquestes festes tampoc no hi podran
faltar.

Programa

Del 15 al 17 de desembre, al pati del Casino

Divendres 15
17 h Obertura de la Fira
18 h Taller infantil
18 h Xocolatada a càrrec de David pastisser
21 h Concert de Nadal del Cor Scandicus

Dissabte 16
11 h Inauguració oficial amb parlaments de
les autoritats municipals
D’11.30 a 12.30 h Tatuatges gratuïts per a
infants
11.30 h Taller de galetes a càrrec d’El Cullerot
12 h Tastet del Masnou

12.30 h Exhibició de ball a càrrec de
Maribel’s Gimnàs i Dansa
12.45 h Classe d’exhibició de zumba a càrrec
de Move It Musical
De 17.30 a 19.30 h Taller infantil
18 h Visita del Pare Noel
De 18 a 19 h Tatuatges gratuïts per a infants
20 h Activitat musical: concert de Nadal

Diumenge 17
11 h Taller infantil
12 h Tastet del Masnou
12.30 h Desfilada de moda a càrrec de La
Gioconda amb la col·laboració d’Estudi 15,
que oferirà balls i una flashmob, i la perruqueria Estil.
De 17.30 a 19.30 h Es farà cagar el tió

RAMON BOADELLA

C

Entre el 15 i el 17 de desembre, la Fira de Santa Llúcia inaugura
el Nadal al Masnou

També és Nadal al Mercat Municipal
El Mercat Municipal engega, un any més, la campanya nadalenca “Per Nadal, vine al Mercat” i ha preparat tot un seguit de propostes per
celebrar el Nadal amb els seus clients. Els dies 22 i 23 de desembre, entre les 17 i les 19.30 h, el senyor tió visitarà el Mercat per animar la
compra de les famílies que s’hi acostin. També hi ha previstos dos tallers: un de manualitats per a infants, el 30 de desembre, i l’altre, el
dia 5 de gener, en què es podrà aprendre a fer un tortell de Reis. A més, entre el 27 de desembre i el 5 de gener, tots aquells qui vulguin
fer la carta als Reis podran recollir-ne una al Mercat. Per acabar de completar la campanya, fins al 20 de desembre se sortejaran dotze
cistelles i lots de Nadal entre els clients.
Horaris especials del Mercat per Nadal: Dissabte 23 de desembre, obert de 8 a 20 h
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Per Nadal, comerç local
La campanya “Queda’t al Masnou” crida a
conèixer l’oferta de productes i serveis de
proximitat de la vila

L

campanya amb els tres segells diferents
de compra d’establiments del municipi.
A més de la bossa reutilitzable, es lliurarà
una butlleta que la persona interessada
ha d’emplenar amb les seves dades i
dipositar-la en una urna abans del 31 de
desembre.

a confiança, la qualitat i l’atenció
personalitzada són algunes de
les virtuts del comerç local, i al
Masnou hi ha una gran varietat
d’articles i serveis per fer les compres
nadalenques sense necessitat d’anar
gaire lluny de casa. Per aquest motiu,
un any més, fins al 31 de desembre, la
campanya “Queda’t al Masnou” torna per
regalar 3.000 bosses reutilitzables per
posar-hi les compres d’aquestes festes,
a més de deu premis de 300 euros cada
un per gastar als comerços del poble.

El dia 2 de gener de 2018, a les 11.30 h,
tindrà lloc el sorteig al Mercat Municipal
i, posteriorment, es contactarà telefònicament amb les deu persones premiades
amb els 300 euros per gastar en establiments comercials del Masnou. L’acte de
lliurament dels premis tindrà lloc a la sala
de plens de l’Ajuntament del Masnou el
dia 11 de gener, a les 19 h.

Com podeu aconseguir les bosses
reutilitzables?
Enguany, les bosses que es repartiran
tindran quatre colors diferents (taronja,
groc, fúcsia i verd). A més, aquest any,
n’hi haurà una d’elaborada amb material
reciclat i una altra que es podrà pintar,
dedicada especialment als infants.

 Trieu l’aparador d’aquest Nadal
El Concurs d’Aparadors de Nadal reparteix premis
entre els comerciants que participen en la campanya decorant els seus aparadors amb temes
relacionats amb les festes nadalenques. Fins al
dia 31 de desembre, els comerços participants
guarniran els aparadors, que seran valorats per
un jurat professional format en l’àmbit de l’art o
amb coneixements específics d’aparadorisme.
Un cop el jurat valori la qualitat artística i la innovació dels aparadors, en preseleccionarà tres.
A partir d’aquí, serà la votació popular, a través
de la pàgina web municipal www.elmasnou.cat,
qui decideixi quin establiment és mereixedor del
primer premi.
El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 11
de gener de 2018 a les 19 h, coincidint amb el
lliurament de premis de la campanya de Nadal
“Queda’t al Masnou”.
 Vals per aparcar gratuïtament a la zona
blava
Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania l’accés
als comerços ubicats en carrers amb estacionament de zona blava o al seu entorn, aquests
comerços podran oferir vals de descompte per
aparcar a la zona blava als seus clients. Els vals
seran de 30 minuts i es podran utilitzar fins al 28
de febrer de 2018.

RAQUEL ZAMORA

Per aconseguir una d’aquestes bosses, els
participants han de reunir tres segells que
acreditin la compra en diferents comerços
i s’han de bescanviar als punts d’informació de la campanya. Les bosses es repartiran als punts d’informació de la campanya
fins a exhaurir-ne les existències.
Com podeu participar en el sorteig de
deu premis de 300 euros cada un?
Pot participar en aquest sorteig tothom
qui s’acosti als punts d’informació de la

Altres iniciatives
emmarcades dins
la campanya de
comerç local

Les bosses d'enguany.

PUNTS D’INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA:
Punts fixos:
Edifici Centre
De dilluns a divendres laborables,
d’11 a 13 h i de 16 a 19 h.

Espai Municipal Els Vienesos (fins al 22
de desembre)
De dilluns a divendres laborables, de
16 a 18 h.

Oficina de Turisme - Casa de Cultura
De dimarts a divendres, de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.

Punt mòbil:
Fira de Nadal al pati del Casino - Punt
d’Informació Municipal del Masnou
(PIMM) Dies 15, 16 i 17 de desembre.

 La Policia Local vetlla per un Nadal segur
Perquè les festes nadalenques es desenvolupin
amb tranquil·litat i seguretat, la Policia Local activa, com és habitual per aquestes dates, diverses
campanyes informatives i de control al municipi.
Pel que fa a la seguretat als comerços del municipi, a més de facilitar informació als comerciants
sobre les mesures preventives i actives de seguretat relatives a la seva activitat, enguany l’aplicació DragAlert, un sistema d’avisos per connectar
directament amb la Policia Local davant d’una
situació d’emergència, permetrà als comerciants
que ho desitgin instal·lar un botó vermell virtual
per a terminals Android que, simplement amb
una pulsació, emetrà un senyal que és rebut a la
central de la Policia Local. D’aquesta manera, la
Policia pot respondre a la situació d’emergència
de l’establiment que demana ajuda amb més
rapidesa i celeritat.
EL MASNOU VIU DESEMBRE 2017
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Ajuntament i entitats configuren un
programa d’activitats de Nadal molt
familiar

L

a celebració del Nadal és
un bon moment per trencar les rutines i gaudir
d’uns dies en família.
Les tradicions populars sovint es
traslladen als espais de lleure. En
unes dates d’il·lusió i de màgia,
tant l’Ajuntament com les entitats del municipi s’han esmerçat
per involucrar tothom a gaudir
d’aquests dies de celebració i
d’alegria, i també, de nostàlgia i
solidaritat.
L’Espai Escènic és un dels equipaments que no s’atura ni quan
arriben les festes nadalenques
i, abans d’acabar una nova temporada, té prevista tres representacions més: Paradís, El Nadal
es felicita... ballant! (de Maribel’s
Dansa i Gimnàs) i El Ballet del
Trencanous (de l’Associació de
Dansa del Masnou). A més, un
cop clogui la temporada, els dies
13 i 14 de gener, el circ d’hivern
de LACAM tornarà a aparèixer en
aquest escenari del Masnou amb
una nova proposta: Estrellados.
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D’altra banda, són moltes les
entitats que contribueixen a
enriquir les festes nadalenques
amb les activitats que organitzen.
Els concerts de Nadal de l’Escola
de Música, del Cor Scandicus, de
la Jove Orquestra de Cambra del
Masnou o de la Coral Xabec; els
pessebres del Centre Cultural i de
Lleure Luz del Alba i de l’Associació de Veïns i Veïnes del Masnou
Alt, així com el de l’Associació de
Veïns del Carrer de Sant Rafael;
o els tallers de Fem Fira i de
l’Associació Veïnal del Cul d’Ocata
en són només alguns exemples.
Trobareu més informació de totes
les activitats d’aquest Nadal a
l’agenda de les pàgines 11, 12 i 13
d’aquest butlletí.
El costat més solidari del
Masnou
Són diverses les iniciatives solidàries que es realitzen per aquestes dates. La Fireta Solidària de
Nadal, organitzada per diverses
entitats a primers de desembre,
en va ser un exemple. A més,

RAMON BOADELLA

La cultura combina tradició i novetats amb propostes per a totes les edats

Representació del ballet del Trencanous de l'any 2016.
aquest any, el CDA La Sitja i les
entitats que el componen han
participat per primera vegada en
el Gran Recapte de la Fundació
Banc dels Aliments, aportant-hi
voluntaris i, alhora, coordinant el
transport dels productes de les
donacions, l’emmagatzematge,
etc. Es van recollir més de 33
tones de menjar entre els dies
1 i 2 de desembre als diferents
supermercats del municipi, que
formaran part dels lots d’aliments
que es donen a les famílies en

situació de vulnerabilitat del
Masnou com una prestació més
dels serveis socials bàsics municipals.

SOLIDARITAT

Al Masnou es van recollir
més de 33 tones de menjar
per a les famílies en situació
de vulnerabilitat

Unes festes amb ritme per als joves
El Nadalem Jove, del 27 al 29 de desembre, conjugarà la transformació
social amb el bàsquet, el ritme i la música
Basket beat: moviment, art,
educació i acció social
El dia 27, de 17.30 a 20.30 h, a
Ca n’Humet hi haurà un taller
de basket beat, una activitat
corporal divertida, artística i
accessible amb l’objectiu que
els participants aprenguin a
conviure, a treballar plegats i a
crear consciència de grup. Una
pilota per a cada participant i
la sala gran i diàfana de l’Espai
de Trobada seran les úniques
eines per facilitar la veu, el
pensament crític i la trobada
entre joves i altres col·lectius
vulnerables, alhora que podran gaudir d’una experiència
musical que no els deixarà
indiferents.

En relació amb aquesta
activitat, tot seguit, a partir
de les 20.30 h, es presentarà
el Projecte Hamza (http://projectehamza.org/), endegat per
l’esportista masnoví Hamza
Driouech, una iniciativa lligada
també a la transformació
social i vehiculada a través del
bàsquet.
Taller de ‘rap’ amb Skai
El dijous 28, de 17.30 a 20.30 h,
a Can Malet (segona planta),
la jove masnovina Skai (Fanny)
oferirà un taller de rap amb
l’objectiu de demostrar als
joves la importància d’aquest
gènere musical, ensenyant als
participants tot allò positiu
que comporta l’escriptura i el

desenvolupament de textos
(en aquest cas cançons), així
com la confiança que dona
transmetre les emocions i els
sentiments i plasmar-los en un
paper. En acabar, s'oferirà un
petit concert.
Combat de galls
El darrer dia del Nadalem, el
29, de 17 a 20 h, l’Espai de
Trobada de Ca n’Humet es
convertirà en un escenari per
oferir un combat de galls, o
el que és el mateix, un grup
de joves s’enfrontaran en una
discussió dialèctica utilitzant
paràmetres de rap i amb un
temps limitat. Es faran eliminatòries fins a arribar a la gran
final.

Inscripcions a les activitats del Nadalem
Jove
Per a més informació i per a inscriure-us a
alguna d’aquestes activitats, podeu contactar amb el Servei d’Informació Juvenil:
sij@elmasnou.cat / Tel. 673 009 852 (per
Whatsapp) o amb la Regidoria de Joventut:
joventut@elmasnou.cat / Tel. 93 557 18 00.

Skai.

Basket beat.

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2017
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Perquè els infants aprofitin XV Concurs
Escolar de
les vacances de Nadal
El Nadalem Infantil, del 27 al 29 de desembre, oferirà
activitats per al temps de lleure dels més petits

A

bans de la cavalcada
dels Reis, la nit que té
els més menuts com a
protagonistes, tindran
lloc diferents activitats emmarcades dins del Nadalem Infantil,
que serà els dies 27, 28 i 29 de
desembre, per gaudir de les vacances de Nadal amb la família.

Aquestes són les felicitacions
guardonades amb el primer
premi al XV Concurs Escolar de
Postals de Nadal d’enguany, en
què han participat prop de 750
infants de 1r, 2n i 3r de primària dels centres educatius del
municipi. Com a guanyadors,
Martí Fernández (Escola Lluís
Millet), Maria Dramas (Escola
Escolàpies El Masnou) i Martina
Guibson (Escola Marinada)
rebran un obsequi i, a més a
més, seran els encarregats de
donar la benvinguda als Reis a la
plaça d’Europa el 5 de gener, on
podran lliurar-los personalment
les seves cartes.
ROBERTA GENOVA

Una altra activitat que destaca de
la programació és la del divendres 28, a les 17 h, a la Biblioteca
Joan Coromines, quan es presentarà el projecte literari “Cap
nen/a sense conte”, de l’Associació Educativa TBCLASS, a càrrec
del seu autor, Antoni Argent.
L’objectiu d’aquest projecte, en
què col·labora l’Ajuntament des
d’aquest any 2017, és el foment
de la lectura, l’hàbit lector i la
creativitat entre els més petits.

L’espai sensorial interactiu Prohibit no tocar!, és una activitat especialment
destinada als infants de zero a tres anys.

Qui s’animi a fer teatre ho podrà
fer de la mà de dos grans actors

A més, a la Lleureteka, una
activitat familiar a Ca n’Humet

MARTINA GUIBSON
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MARIA DRAMAS

que s’estendrà els tres dies del
Nadalem Infantil en diferents
sessions de matí, hi trobareu
diferents racons dinamitzats
per gaudir d’una bona estona
de joc. I també, el darrer dia del
Nadalem Infantil hi haurà un
taller de jumpling clay, modelatge de figures nadalenques,
adreçat a infants de sis a dotze
anys, a la sala polivalent de La
Barqueta.

EZ

catalans: Eva de Luis i Miquel
Sitjar, que oferiran els tallers Per
Nadal, puja a escena!, adreçats a
infants de 5è i 6è de primària (els
dies 27 i 28, de 17 a 19 h, a la sala
polivalent de La Barqueta) i de 3r i
4t de primària (els dies 28 i 29, a la
segona planta de Can Malet, d’11
a 13 h).

 Inscripcions a les activitats del Nadalem Infantil
Cal inscripció prèvia a totes les activitats del Nadalem Infantil, a excepció de la presentació del projecte
literari, que és oberta al públic. Les inscripcions es podran fer fins al 22 de desembre a la pàgina web
www.elmasnou.cat
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Ben aviat s’exposaran totes les
postals que s’han presentat al
Concurs d’enguany. A www.elmasnou.cat es podran consultar,
properament, el lloc i les dates
de la mostra.

MARTÍ FERNÁND

Entre tot el que s’ha programat,
destaca l’activitat Prohibit no
tocar!, una àrea de joc innovadora, un espai sensorial interactiu
per a infants de zero a tres anys
i famílies en què el tacte serà la
porta d’entrada per descobrir i
conèixer, juntament amb tots els
altres sentits. L’activitat, dinamitzada en diverses sessions de
matí i tarda, tindrà lloc el dia 28 a
la Sala Joan Comellas de l’Edifici
Centre.

Postals
de Nadal

NADAL

La diada de Sant Esteve inclou
la cursa de Sant Silvestre
a són obertes les inscripcions per participar en la
38a edició de la Cursa de
Sant Silvestre del Masnou,
la més antiga de Catalunya, que
es farà el dia de Sant Esteve, el
26 de desembre, al matí. Com és
habitual, el recorregut és de cinc
quilòmetres, que transcorren
pel passeig Marítim. A les 9.15 h,
començaran les curses infantils
(per a menors nascuts entre els
anys 2003 i 2017); a les 9.45 h, la
cursa de dones, i a les 10.30 h,
la d’homes. Els grups de més de
deu participants obtindran un
descompte en la inscripció.

10

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2017

Tots els participants rebran obsequi i es premiaran els tres primers
classificats de cada categoria, així
com el primer corredor que sigui
del municipi, el més jove i el més
veterà.
 Com us hi podeu inscriure:
Per Internet, a través del web
www.santsilvestredelmasnou.com
o www.lasansi.com
Presencialment, al Complex Esportiu Municipal (carrer de Sant
Sebastià, 14).
Més informació a:
www.santsilvestredelmasnou.com
o elmasnou@lasansi.com

LA SANSI

J

Ja es poden fer les inscripcions per a la cursa més antiga de Catalunya

La cursa és de cinc quilòmetres i té lloc al passeig Marítim.

NADAL

Trobareu destacats en vermell tots els actes de celebració nadalenca
Des del 15 de desembre de 2017 fins al 19 de gener de 2018

DESEMBRE
Divendres 15
17, 19.45 (VOSE) i 22.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Star Wars: Los últimos Jedi
(estrena mundial)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria
18 h
Lloc: Casino del Masnou

Fira de Nadal de Santa
Llúcia
Hi haurà tió gegant, activitats,
desfilada de moda, exhibicions
musicals i de dansa, tallers infantils, visita del Pare Noel, i es farà
cagar el tió.
Durada: També els dies 16 i 17 de
desembre.
Ho organitza: Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme, amb
la col·laboració de l’Ajuntament
21 h
Lloc: Casino del Masnou

Sopars musicals al bar del
Casino
Concert coral amb La Teatral.
Ho organitza: Casino del Masnou

Dissabte 16
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Els Reis
de l’Orient i el misteri del
camell desaparegut
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

12 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere

Concert Ple de Cor
Concert dels cors infantils, mitjans
i adults i el grup vocal a cappella
de l’Escola Municipal de Música del
Masnou.
Ho organitza: Escola Municipal de
Música del Masnou (EMUMM)
De 15 a 21 h
Lloc: Els Vienesos

Pessebre municipal
Presentació del pessebre de Nadal,
espectacle d’animació infantil i
cantada de nadales. La inauguració
serà a les 17 h.
Ho organitza: Centre Cultural i de
Lleure Luz del Alba i Associació de
Veïns i Veïnes del Masnou Alt
17, 19.45 i 22.30 h (VOSE)
Lloc: Cinema La Calàndria

Star Wars: Los últimos Jedi
(estrena mundial)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria
20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Paradís. Nico & Sunset
Preu: 10 €
Punts de venda d’entrades: anticipada a www.quedat.cat i a taquilla
una hora abans de l’espectacle.
Pagament en efectiu. No s’accepten targetes. Les persones amb
mobilitat reduïda poden contactar
amb l’Espai Escènic Ca n’Humet al
telèfon 93 557 18 51 o per correu
electrònic a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

21.30 h
Lloc: Casino del Masnou

Matrimoni de Boston
Preu: 8 €
Ho organitza: GAT El Masnou

Diumenge 17
11 h
Lloc: Casino del Masnou (Fira de
Santa Llúcia)

Taller d’ornaments de
Nadal
Boles per a l’arbre amb el grup de
Piti Poch.
Ho organitza: Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme, i
Ajuntament del Masnou
11 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou, terra
de mar”
Punts que es visitaran: església de
Sant Pere, Can Millet, el Casino,
Casa de Cultura, carrer d’Adra i
Cal Ros de les Cabres. Podeu fer la
inscripció a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
12 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
Ho organitza: Ple de Swing
19 h
Lloc: Casino del Masnou

Matrimoni de Boston
Preu: 8 €
Ho organitza: GAT El Masnou

17, 19.45 i 22.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Star Wars: Los últimos Jedi
(estrena mundial)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria
20 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal a la
parròquia de Sant Pere
Gloria RV 589, d’A. Vivaldi
Entrada lliure
Ho organitza: Cor Scandicus i Jove
Orquestra de Cambra del Masnou

Dilluns 18

Le Corsarire
Ballet en diferit des del Bolshoi de
Moscou.
Preu: Anticipada, 10 €, i taquilla,
13 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Divendres 22
17 h i 19 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Ferdinand (estrena mundial)
Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria
19.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

10 h
Lloc: Carrer de Sant Rafael

Pessebre al carrer de Sant
Rafael
Durada: Fins al 5 de gener de 2018
Ho organitza: Associació de Veïns i
Veïnes del Carrer de Sant Rafael
18 i 22 h

Star Wars: Los últimos Jedi
(estrena mundial)

Lloc: Cinema La Calàndria
Preu: 4,50 € (dia de l’espectador)
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Dimecres 20
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

La conjura de los necios, de
J. K. Toole
Tertúlia literària conduïda per
Maria Carme Roca. Ho organitza:
Biblioteca Joan Coromines

40è Concert de Joves
Intèrprets del Masnou
Concert de Nadal 2017 dels alumnes d’Arkadion i Musicamo.
Ho organitzen: Arkadion Serveis
Educatius i Centre d’Estudis Musicals Musicamo

Dissabte 23
16.30, 18.30 i 20.30 h

Ferdinand (estrena mundial)
Lloc: Cinema La Calàndria
Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria
17 h
Lloc: Els Vienesos

Tió de Nadal i xocolatada
Ho organitzen: Ajuntament del
Masnou, Centre Cultural i de Lleure
Luz del Alba, i Associació de Veïns i
Veïnes del Masnou Alt
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20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

El Nadal es felicita...
ballant!
Preu: 10 €
Ho organitza: Maribel’s Dansa i
Gimnàs
21.15 h
Lloc: Carrer de Sant Rafael

Cantada de la Coral Xabec
Ho organitza: Associació de Veïns i
Veïnes del Carrer de Sant Rafael

Diumenge 24
16.30 i 18.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Ferdinand (estrena mundial)
Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Dilluns 25
17 i 19 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Ferdinand (estrena mundial)
Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Dimarts 26
9.15 h
Lloc: Port esportiu

XXXVIII Cursa de Sant
Silvestre del Masnou
Preu: Segons inscripcions i modalitat
Ho organitzen: La Sansi i Ajuntament del Masnou
17 i 19 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Ferdinand (estrena mundial)
Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Dimecres 27
De 10.30 a 12 h i de 12.15 a
13.45 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Lleureteka
Nadalem Infantil
Del 27 al 29 de desembre, diferents
torns. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
11 h
Lloc: Carrer dels Mestres Villà, 115

Taller: Decorem el rei
patata
Taller de patates decorades: reis,
princeses, etc.
Ho organitzen: FEM, Firabotiga,
La Fruita, Federació de Comerç, i
Ajuntament del Masnou
De 17 a 19 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta
(sala polivalent)
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Taller: Per Nadal, puja a
escena!
Nadalem Infantil
El taller s’adreça a alumnes de 5è i
6è curs de primària.
Es portarà a terme els dies 27 i 28
de desembre. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
17, 19 i 21 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Ferdinand (estrena mundial)
Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria
De 17.30 h a 20.30 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Taller Basket Beat +
Projecte Hamza
Nadalem Jove
Activitat corporal i divertida que
consisteix a fer música plegats amb
pilotes de bàsquet mentre s’entrenen habilitats per a la vida com el
pensament crític, la comunicació
assertiva o la presa de decisions.
A més, de 20.30 a 21.15 h, Hamza
Driouech presentarà el seu projecte vinculat al Marroc (Casablanca).
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
18 h
Lloc: La Teatral

Festival de Nadal de La
Teatral
També els dies 28 i 29 de desembre.
Ho organitza: La Teatral

Dijous 28
D’11 a 13 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

Taller: Per Nadal, puja a
escena!
Nadalem Infantil
El taller s’adreça a alumnes de 3r i
4t curs de primària.
Es portarà a terme els dies 28 i 29
de desembre. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
17 h
Lloc: Biblioteca Pública Joan
Coromines

Presentació del projecte
literari “Cap nen/a sense
conte”
Nadalem Infantil
Presentació del projecte literari
de l’Associació Educativa i Formativa TBCLASS amb l’autor, Antoni
Argent.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i Associació Educativa i
Formativa TBCLASS
17.30 h
Lloc: Can Malet, segona planta
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Taller de rap
(Skai)
Rhythm and Poetry
Nadalem Jove
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
Matí i tarda
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Taller: Prohibit no tocar!
Nadalem Infantil
Aquest taller s’adreça a nadons i
infants de zero a tres anys. L’activitat es portarà a terme en diferents
sessions. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Divendres 29
17 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta
(sala polivalent)

Taller de jumping clay
Nadalem Infantil
Adreçat a infants de sis a dotze
anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
17 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Combat de Galls

El ballet del Trencanous
Preu: 6 €
Ho organitza: Associació de Dansa
del Masnou

GENER
Dimarts 2
17 h
Lloc: Carrer d’Almeria

Carters reials
Ho organitza: Associació Luz del
Alba i Associació de Veïns i Veïnes
del Masnou Alt

Rhythm And Poetry
Nadalem Jove
Es faran eliminatòries fins a arribar
a la gran final.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dimecres 3

20.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

També el dia 4 de gener.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

El ballet del Trencanous

17 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Carters reials

Preu: 6 €
Ho organitza: Associació de Dansa
del Masnou

A les 17.30h
Lloc: Ca n’Humet

Dissabte 30

Ho organitza: Associació Veïnal del
Cul d’Ocata

A les 10.30 h i a les 12 h
Lloc: La Teatral

Música en família: cançons
de Nadal
A les 10.30 h (de zero a tres anys) i
a les 12 h (de tres a cinc anys).
Preu: Un o dos adults + un nen: 15
euros. Un o dos adults + dos nens:
18 euros.
Ho organitza: Associació La Teatral
del Masnou
11 h
Lloc: Mercat Municipal

Taller de capsetes de Cap
d’Any
Creació de capsetes per guardar-hi
el raïm de Cap d’Any, fins a acabar
existències.
Ho organitza: Fem Fira
20.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Taller de corones reials

Divendres 5
18 h
Lloc: Plaça d’Europa (port esportiu)

Cavalcada dels Reis Mags
d’Orient
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Dimarts 9
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Conferència:
“Maria Zambrano”
A càrrec de Concha Fernández Martorell, seguida d’un col·loqui obert
a la participació del públic assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària del Masnou

Divendres 12
21 h
Lloc: Casino del Masnou

Concert de Marta Casas i
Txevi Clemente
Sopars musicals al bar del Casino.
Ho organitza: Casino el Masnou

Dissabte 13
20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Circ d’hivern: Estrellados
També el diumenge 14, a les 12 i
a les 18 h.
Preu: 8 €. Punts de venda d’entrades: anticipada a www.quedat.
cat i a taquilla (una hora abans de
l’espectacle). Les persones amb
mobilitat reduïda poden contactar
amb l’Espai Escènic Ca n’Humet al
telèfon 93 557 18 51 o per correu
electrònic a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitzen: LACAM i Ajuntament del Masnou

Dimarts 16
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

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

Dimecres 17
8h

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

Divendres 19
21 h
Lloc: Casino del Masnou

Concert Narcís Perich
Sopars musicals al bar del Casino
Ho organitza: Casino el Masnou

NADAL
Altres Informacions
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.

SERVEI FARMACÈUTIC
DE GUÀRDIES DEL MASNOU
2017-2018

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 aquelles persones que viuen a la zona d’Ocata i tenen dificultats per desplaçar-se al Centre de Formació de Persones Adultes.
AULA D’ESTUDI NOCTURNA A LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Joan Coromines habilita la sala polivalent per oferir-la com a aula d’estudi nocturna del 27 de
desembre al 28 de gener. L’horari serà: de dilluns a dijous, de 20.30 a 1 h; dissabtes, diumenges i festius, de 18
a 1 h.
Hi tindran accés els estudiants de més de 16 anys. El servei de wifi serà accessible amb el carnet de la Biblioteca. Els serveis de préstec, consulta de documents i reserva d’ordinadors no funcionaran en aquest horari.
L’aula tancarà els dies 31 de desembre, i 1 i 5 de gener.
EXPOSICIÓ #RACONSDELMASNOU
Fins al 4 de febrer, a la Casa de Cultura es podrà veure l’exposició fotogràfica #RaconsdelMasnou, el recull de les
millors fotografies del concurs fotogràfic d’Instagram d’aquest estiu.
CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
DESEMBRE
Del 5 al 10 (dies 6 i 8 de desembre, festius): Can Gaio
Del 19 al 24: Pau Casals
TERTÚLIA LITERÀRIA AL VOLTANT DEL LLIBRE 'LAS MUJERES QUE CORREN CON
LOS LOBOS'
El grup de lectura Dones del Masnou organitza una reunió, dos dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva seu,
ubicada al CIRD (plaça de la Llibertat, 17), per llegir i comentar el llibre Las mujeres que corren con los lobos, de
l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola Estés. El llibre es deixa en préstec. Per a més informació, truqueu al 628
62 54 37.
ACTIVITATS CONTINUADES DE L’ENTITAT AFIBROMARE
Aquesta 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
Les entitats Luz del Alba i l’Associació de Veïns del Masnou Alt organitzen 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.
EL CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES DEL MASNOU (CIRD)
CANVIA D’HORARI
Dilluns, de 10 a 14 h, Dimarts, de 15 a 19 h, Dimecres, de 10 a 14 h, Dijous, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE NOVEMBRE

L’Equip de Govern del Masnou viu
el primer Ple en minoria
El Pressupost municipal s’aprovarà inicialment, a excepció que abans del 18
de desembre es presenti una moció de censura amb candidat a l’alcaldia i un
programa electoral alternatiu
El Ple ordinari del 16 de novembre
va ser la primera sessió que
l’Equip de Govern d’ERC-AMMES afrontava en solitari i en
minoria, després que, dos dies
abans, quatre dels cinc integrants
del Grup Municipal Demòcrata
(PDeCAT-Unió) presentessin la seva
renúncia a l’alcalde, Jaume Oliveras,
i deixessin així sense efecte el
pacte per al mandat 2015-2019.
En aquest Ple, l’Equip de Govern
portava a aprovació el Pressupost
municipal vinculat a una qüestió de
confiança, una prova de foc que no
va aconseguir el suport necessari
per aprovar els comptes ni tampoc
per superar la qüestió de confiança
del batlle.

MINORIA

L’Equip de Govern d’ERC-AMMES governa amb 6 regidors
de 21

Les formacions de C’s (3 vots), CUPPA (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot)
van votar en contra de l’aprovació
inicial del Pressupost general
2018, bases d’execució, relació de
subvencions nominatives, plantilla,
catàleg i la relació de llocs de
treball de l’exercici 2018, i el Grup
Demòcrata PDeCAT-Unió (4 vots,
en absència d’una regidora) i ICVEUiA-E (2 vots) es van abstenir. Pel
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que fa a la qüestió de confiança, va
ser rebutjada amb el vot contrari de
PDeCAT-Unió (4 vots), C’s (3 vots),
PSC (2 vots) i PP (1 vot), i l’abstenció
de les formacions de la CUP-PA (2
vots) i d’ICV-EUiA-E (2 vots). A partir
d’aquí, es va obrir un període de
30 dies per aprovar els comptes
municipals, a excepció que es
presenti una moció de censura
amb candidat a l’alcaldia i un
programa electoral alternatiu. En el
moment de tancar aquesta edició,
l’Ajuntament no tenia constància
de la intenció de dur a terme cap
moció de censura per part dels
partits a l’oposició i, en el cas que
no se’n presenti cap abans del 18
de desembre, els pressupostos
quedaran aprovats inicialment i
ERC-AM-MES continuarà governant
amb 6 regidors de 21.
Tot i no haver-se aprovat, el punt
per debatre el Pressupost va ser
el que va acaparar gran part del
temps de la llarga sessió plenària.
L’alcalde va explicar, a grans
trets, els objectius del Pressupost
municipal de l’Ajuntament del
Masnou per a l’any 2018, de gairebé
24,2 milions d’euros, regits per “la
contenció dels ingressos tributaris,
amb criteris de prudència, i amb la
voluntat política de no incrementar
els tipus impositius per als diferents
tributs; la contenció de la despesa;
el manteniment de la capacitat
inversora i la gestió dels recursos
amb solvència, rigor i estabilitat”.
Segons l’Equip de Govern, els

comptes municipals segueixen una
línia continuista, però presenten
algunes novetats pel que fa a les
inversions, “en què es manté un
esforç inversor significatiu, però
equilibrat, i dins dels marges
que suggereixen els criteris de
sostenibilitat en l’endeutament”, va
dir l’alcalde.
Els grups municipals a l’oposició
que hi van presentar esmenes van
ser el PSC, ICV-EUiA-E, C’s i PDeCATUnió. Alhora, van manifestar molts
dubtes sobre qüestions d’ordre
referents a la viabilitat jurídica de les
esmenes presentades i van haver
d’intervenir en diverses ocasions
tant el secretari com l’interventor
de la corporació per aclarir-los.
Finalment, totes aquelles esmenes
que feien referència a variacions
del Pressupost van ser retirades, “ja
que, si es produís un desequilibri
econòmic, el Pressupost seria
retornat”, va explicar el secretari.
Les esmenes presentades pel PSC
i ICV-EUiA-E van ser aprovades. Les
del primer grup eren relatives a les
bases d’execució del Pressupost
i, les del segon, es referien a
inversions i polítiques d’acció
social. Per contra, tant les esmenes
presentades per C’s —referents a la
reducció i supressió de partides— i
de PDeCAT-Unió —sobre les
inversions i la plantilla, catàleg
i la relació de llocs de treball
de l’exercici 2018—, no van ser
aprovades.

El Pressupost, doncs, no va ser
aprovat i les raons que van donar
els diferents grups polítics van ser
diverses. Federico de las Heras (PP)
va justificar el seu vot contrari per
un “motiu polític”. El portaveu del
PP va explicar que “aquest era el
Pressupost de la nova república i
això significa que no es creien la
independència ni vostès mateixos
quan més de 5 milions són
procedents de l’Estat”.
D’altra banda, el portaveu del PSC,
Ernest Suñé, va dir que “moltes de
les accions ens satisfan i d’aquí la
nostra poca exigència a l’hora de
modificar el Pressupost”. També
va mostrar la seva satisfacció per
la incorporació de propostes del
seu grup fetes en anys anteriors,
però va voler posar sobre la taula “la
complexitat d’anàlisi de la proposta
referent a la plantilla” i va ser crític
amb la gestió dels recursos humans
del consistori.
En el torn del portaveu d’ICVEUiA-E, Màxim Fàbregas,
fent referència a les esmenes
transaccionades, va explicar que “el
trencament del Govern ha facilitat
la consecució d’aquest acord
amb el nostre grup municipal” i
va matisar que aquesta unió “ha
estat exclusivament en l’àmbit
pressupostari”. L’acord preveu,
entre d’altres, la construcció d’una
nau polivalent al Camí del Mig,
polítiques d’inversió destinades a
augmentar el parc públic municipal

d’habitatge social i l’adequació de
l’espai lliure que hi ha a l’avinguda
de la Mare de Déu del Pilar amb
el carrer de Valladolid. En aquest
sentit, l’alcalde va fer referència
al document que havien signat
ambdues formacions, que ratifica
el compromís de dur a terme
aquestes inversions i suposa una
modificació de crèdit posterior
centrada en polítiques socials.
“Tot i que estem satisfets, el
Pressupost del Govern no és el
nostre pressupost i, per aquesta
raó, no pot comptar amb el nostre
vot favorable”, va dir Fàbregas en
finalitzar la seva explicació.
Dídac Miró, regidor de la CUP-PA,
va argumentar el seu vot en contra
explicant que “no podem esmenar
i aprovar aquesta proposta”, ja
que, a parer seu, el Govern no té
una política activa en determinats
sectors que el seu grup considera
prioritaris i, en conseqüència, no
té partides en aquests àmbits. “No
aprovem els pressupostos com
a esmena a la totalitat de l’acció
de Govern d’aquests anys” i “fins
que l’acció del Govern municipal
no compti d’una manera clara i
transversal amb la participació
de les veïnes no tindrà el nostre
suport”, va afegir.

SOREA

Al Ple hi va haver gairebé
unanimitat per aprovar els
punts referents a la millora
del subministrament
d’aigua
Pel portaveu de Ciutadans, Frans
Avilés, l’argumentació del seu
vot contrari va ser justificada per
diverses raons, com el rebuig de les
esmenes presentades pel seu grup
i el desacord amb les ordenances
fiscals (vinculades al Pressupost)
aprovades al Ple anterior. I va afegir:
“Tenim dubtes seriosos del que
significarà la conversió en zona
de vianants del carrer de Roger

de Flor”, una de les inversions
destacades al Pressupost del 2018.
La tensió va augmentar en el
torn de la justificació de vot del
portaveu del Grup Demòcrata,
Eduard Garcia, que va deixar
clar que el seu grup se sentia
coautor del Pressupost esmenat,
però va recordar que “les nostres
esmenes no han prosperat pel
vot de qualitat de l’alcalde i, per
tant, podríem interpretar que avui
és ell qui ha bloquejat el nostre
Pressupost pel seu vot de qualitat”.
Garcia va repetir en diverses
ocasions al Ple que “seguim sense
entendre l’avantatge que genera
la qüestió de confiança vinculada
al Pressupost” i que “segurament
hauria estat tan fàcil com esperarse al Ple de desembre”. El regidor
demòcrata va exposar les diverses
possibilitats que creien que
podien ser motiu de la qüestió de
confiança: “Molestàvem el Govern
i, en qüestionar la nostra confiança,
només ens quedava marxar-ne.” A
més, “l’alcalde no volia mantenir
els seus compromisos” i “aquesta
introducció a l’ordre del dia
no és res més que una mostra
d’autoritarisme”, va afegir.
Durant el debat, es va plantejar
un dels motius pels quals el Grup
Municipal Demòcrata (PDeCATUnió) havia presentat la seva
renúncia a l’alcalde. El portaveu
d’aquest grup va explicar que, quan
eren al Govern, havien manifestat
“la voluntat i la necessitat que
la plantilla i el Pressupost es
debatessin en el mateix Ple”. Al
Ple d’octubre, l’ordre del dia no va
incloure la votació de la modificació
de la plantilla i, a parer seu, “avui
portem a aprovació la mateixa
plantilla de l’any passat, quan
tenim la capacitat i necessitat de
modificar-la”. L’alcalde, Jaume
Oliveras, va rebatre Garcia explicant
que “el dia del Ple extraordinari,
dues hores abans, se’ns va
manifestar el vot contrari del seu
grup i la sorpresa del vot en contra
ens va ocasionar la retirada del
punt”. Oliveras va admetre que “no

DESACORD

No portar a aprovació
conjunta el Pressupost i
la plantilla va ser un dels
motius pels quals el Grup
Demòcrata va presentar la
seva renúncia

acabo d’entendre la situació de
bloqueig a la qual ens heu abocat” i,
en aquest cas, “només ens quedava
procedir al desbloqueig”. Referintse únicament a Garcia, l’alcalde va
dir a l’edil que tenia “la percepció
subjectiva que vostè des del primer
dia és a l’oposició”, a la qual cosa el
regidor d’Unió va respondre: “Vostè
m’ha apartat del Govern des del
primer dia i ha posat un regidor a
exercir les meves competències.”
S’aprova un paquet
relacionat amb la millora del
subministrament d’aigua del
municipi
La unió que va mancar a gran
part del Ple es va concentrar
en cinc punts de l’ordre del dia
que feien referència a la millora
del subministrament d’aigua
del municipi. Es van aprovar,
gairebé per unanimitat, els punts
que inclouen el Pla director
d’abastament d’aigua potable, la
proposta d’actuació per millorar
la xarxa d’aigua, l’addenda del
contracte (per articular el fons de
reversió d’1,6 milions d’euros), la
finalització de la prestació del servei
d’abastament d’aigua per part
d’Aigües Aragó CB, el conveni entre
l’Ajuntament del Masnou i SOREA
per a l’execució d’obres de millora
de la xarxa del servei municipal de
subministrament d’aigua potable
(arran de l’auditoria i per valor de
prop de 230.000 euros) i l’expedient
de revisió de tarifes del Servei
Municipal de Subministrament
d’Aigua del municipi del Masnou
per al període d’octubre de 2017 a

setembre de 2018, que desestima
la sol·licitud de revisió de tarifes i
les congela. Aquest darrer punt va
comptar amb l’abstenció d’ICVEUiA-E, un grup que tampoc no
va veure prosperar les esmenes
presentades.
Aquestes aprovacions permetran
realitzar les actuacions necessàries
establertes al Pla director per al
correcte funcionament del servei,
de les quals es consideren com a
prioritàries la connexió de la xarxa
d’aigües d’Aragó, la renovació de la
xarxa d’abastament i distribució de
la urbanització de Santa Madrona,
la renovació de la xarxa d’aigües
de Can Barrera, la millora de la
xarxa de l’espai comú dels blocs
dels carrers dels Ametllers i de Can
Mandri, la primera fase dels nous
hidrants proposats, l’execució de
la canonada de buidat del dipòsit
nou, la minimització d’avaries,
l’eliminació del dipòsit Meià
baix i l’adequació del dipòsit del
Cementiri.
Altres punts aprovats:
• Es va donar compte dels decrets
d’Alcaldia.
• Es va donar compte compte de
l’informe d’Intervenció d’avaluació
del compliment d’objectius de la
LO 2/2012 respecte al seguiment
del tercer 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 tercer trimestre
de l’any 2017 sobre el compliment
dels terminis de pagament de
les obligacions pendents, emès
conforme a allò establert per
l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5
de juliol.
• Aprovació inicial de l’expedient
número 36/2017, de modificació
de crèdit entre aplicacions de
diferent àrea de despesa. Aprovat
amb el vot de qualitat de l’alcalde
després d’obtenir els vots a favor
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INSTITUCIONAL

• Aprovació inicial de la modificació
del Reglament del Consell de la
Vila de l’Ajuntament del Masnou.
Després d’incorporar-hi esmenes
d’ICV-EUiA-E, va ser aprovat amb
els vots a favor de tots els grups
municipals a excepció de la
CUP-PA (2 vots), que hi va votar en
contra, i de PDeCAT-Unió (4 vots),
que es va abstenir.
• Modificació del Reglament del
Consell Municipal de Patrimoni
Cultural. Aprovat amb els vots a
favor de tots els grups municipals,
a excepció de la CUP-PA (2 vots),
que hi va votar en contra.
• Nomenament i cessament de
membres del Consell Municipal
de Patrimoni Cultural. Aprovat per
unanimitat.
• Aprovar la denominació de la pista
esportiva del Complex Esportiu
del Masnou com a pista Ricky
Rubio. Aprovat amb els vots a
favor de tots els grups municipals
a excepció de la CUP-PA (2 vots),
que es va abstenir.
• Rectificació de l’inventari general
de béns i drets de l’Ajuntament del
Masnou a 31/12/2016. Aprovat
amb els vots a favor de tots els
grups municipals a excepció d’ICVEUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots),
que es van abstenir.
• Aprovació inicial de les bases
específiques reguladores de
la concessió de subvencions a
entitats a atorgar pel procediment
de concurrència competitiva.
Després d’incorporar unes
esmenes del PSC i rebutjarne unes d’ICV-EUiA-E, van ser
aprovades amb els vots a favor de
tots els grups municipals, excepte
ICV-EUiA-E (2 vots), que hi va votar
en contra.
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•D
 eclaració d’utilitat pública o
interès social de les oficines de
l’Associació Síndrome d’Asperger
del Maresme situades al local
2.2. del carrer de l’Agricultura,
16-18, del Masnou. Aprovada per
unanimitat.
Punts d’urgència:
• E s va donar compte dels decrets
d’Alcaldia de modificació
d’organització del cartipàs
municipal.
•C
 anvi del dia de les comissions
informatives i del Ple ordinari
del mes de desembre de 2017.
Aprovat per assentiment.
Mocions i declaracions
institucionals:
•M
 oció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA per demanar
la gestió municipal dels habitatges
de la SAREB i evitar l’especulació
immobiliària als municipis.
Aprovada amb els vots a favor
de tots els grups municipals a
excepció del PP (1 vot), que es va
abstenir.
•D
 eclaració institucional
presentada pels grups municipals
d’ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ
i CUP-PA per la llibertat de les
preses i presos polítics. Aprovada
amb els vots a favor dels grups
municipals que presentaven la
declaració institucional i ICVEUiA-E (1 vot, en absència d’un

regidor), i en contra de C’s (3 vots),
el PSC (2 vots) i el PP (1 vot).
• Declaració institucional
presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA de
rebuig a l’empresonament del
vicepresident i 7 consellers
i conselleres del Govern de
Catalunya. Aprovada amb els vots
a favor d’ICV-EUiA-E (1 vot), ERCAM-MES (6 vots), PDeCAT-UNIÓ (4
vots) i CUP-PA (2 vots); i en contra,
de C’s (3 vots), el PSC (2 vots) i el PP
(1 vot).
Mocions i declaracions
institucionals d’urgència:
• Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC de suport i
front comú per Barcelona com
a seu de l’Agència Europea del
Medicament. Aprovada amb
els vots a favor de tots els grups
municipals a excepció de la CUPPA (2 vots) i d’ICV-EUiA-E (1 vot),
que es van abstenir.
• Declaració institucional
presentada pels grups municipals
d’ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ,
ICV-EUiA-E i PSC amb motiu del
dia contra la violència envers les
dones. Aprovada per unanimitat.
Audiència pública
A l’audiència pública prèvia al Ple
hi va haver diverses intervencions
del públic relatives a l’atenció
al públic a l’Ajuntament, la

transparència municipal, el
protocol o les mesures que se
segueixen quan es produeix un tall
a la Nacional II, així com també la
demanda d’una megafonia per a
les concentracions que es realitzen
davant l’Ajuntament.

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de les Bases
específiques reguladores de
la concessió de subvencions
a entitats a atorgar pel
procediment de concurrència
competitiva. Expedient en
exposició pública del 4 de
desembre al 19 de gener.
Aprovació inicial de la
modificació del Reglament
del Consell de la Vila de
l’Ajuntament del Masnou.
El termini per a presentar-hi
al·legacions finalitza el 23 de
gener de 2018.
Aprovació inicial de la
modificació del Reglament del
Consell de Patrimoni Cultural
de l’Ajuntament del Masnou.
El termini per presentar-hi
al·legacions finalitza el 23 de
gener de 2018.
Aprovació inicial del Pla
director d’abastament d’aigua
potable al Masnou. El termini
per presentar-hi al·legacions
finalitza el 26 de gener de
2018.

MIREIA CUXART

de l’Equip de Govern (ERC-AMMES, 6 vots) i el PP (1 vot); en
contra de C’s (3 vots), ICV-EUiA-E
(2 vots) i el PSC (2 vots); i les
abstencions de PDeCAT-Unió (4
vots) i la CUP-PA (2 vots).

Moment de la sessió plenària.

ACTUALITAT

Reestructuració del cartipàs municipal
L’Equip de Govern del Masnou presenta el nou cartipàs en audiència pública

E

l dilluns 27 de novembre
a la tarda, l’Equip de
Govern del Masnou va
convocar una audiència
pública per explicar la nova reestructuració del cartipàs municipal
després que, el 14 de novembre,
quatre dels cinc integrants del
Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió) prenguessin la decisió
de sortir del Govern i presentessin la seva renúncia. La cinquena
membre del Grup Municipal
Demòcrata, fins llavors també
la primera tinenta d’alcalde, va
posar el càrrec a disposició del
batlle. A la sessió, hi van assistir,
entre el públic, tres dels cinc
ex-membres del Govern.
El motiu pel qual s’havia produït
aquest desacord entre partits a
l’Equip de Govern va ser el primer
que va explicar l’alcalde, Jaume
Oliveras, durant la seva intervenció. Com ja havia explicat al Ple
ordinari que va tenir lloc el 16
de novembre (vegeu les pàgines
14-15-16), “l’única manera de
desbloquejar la situació era fer el
que han fet altres ajuntaments,
com el de Barcelona. A més, l’ob-

jectiu era aprovar el Pressupost
municipal 2018 juntament amb
les ordenances fiscals, ja que el
debat conjunt permet analitzar
com administrar la despesa en
global”.
Tot seguit, el batlle va parlar de
la reestructuració del cartipàs
municipal i va destacar que les
tinences d’alcaldia es redueixen
de quatre a dues. Pel que fa a les
regidories que havien quedat lliures, han quedat distribuïdes entre
els cinc regidors d’ERC-AM-MES i
el mateix alcalde.
A l’acte, Oliveras també va fer
una valoració exhaustiva del Pla
d’actuació municipal del mandat,
repassant cadascuna de les actuacions dutes a terme fins ara, així
com també els projectes futurs,
que inclouen tant objectius generals de caràcter estratègic com
actuacions concretes agrupades
en els eixos següents: acció social, desenvolupament econòmic,
foment de la cultura, l’educació
i la qualitat de vida, millora de
l’espai públic, participació i ciutadania, i modernització de l’Ajun-

tament. Amb tot, l’alcalde va dir
que era “conscient de l’escenari i
de la situació en què es trobava el
nou Equip de Govern” i hi va afegir “que potser en aquest mandat
no es podria aprovar tot el que hi
havia previst”, sobretot pel que fa
a temes relacionats amb modificacions de planejament.

novembre i va explicar que, quan
eren al Govern, havien manifestat la voluntat i la necessitat
que la plantilla i el Pressupost es
debatessin al mateix Ple i que
aquesta petició no es va incloure a
l’ordre del dia del Ple de l’octubre.
“Estem orgullosos de la feina feta
i en bona mesura desgranada per
l’alcalde en la seva intervenció”, va
dir. I hi va afegir: “Estem disposats
a estendre la mà des de l’oposició
per seguir avançant en la millora
del municipi”. En resposta al portaveu del Grup Demòcrata, l’alcalde
va voler aclarir que la negociació
de la plantilla era una feina de
Recursos Humans i els sindicats
i que, per tant, “els polítics, com
més al marge en quedem, millor”.

En el torn del públic, el portaveu
del Grup Demòcrata (PDeCAT-Unió), Eduard Garcia, va
prendre la paraula per explicar,
“sense voler entrar en polèmica”,
la visió de la situació viscuda des
del seu partit, una perspectiva
diferent de l’exposada per l’alcalde. En aquest sentit, el regidor
va donar la mateixa explicació
que ja havia exposat al Ple del

Finalment, el batlle va tancar l’acte
demanant “el suport, l’ajut i la crítica” per tirar endavant els projectes
previstos per al municipi. “Buscarem acords de governabilitat amb
les formacions masnovines d’ICVEUiA, PDeCAT-Unió i la CUP-PA, i
va afegir que estava “satisfet del
compromís dels regidors de Govern, un equip que oferim esforç,
diàleg i responsabilitat”.

PAM 2015-2019

L’alcalde va fer un repàs de
les actuacions fetes i dels
projectes futurs inclosos al
Pla d’actuació municipal
d’aquest mandat

Regidors i regidores a l’Equip de Govern (ERC-AM-MES)

Jaume Oliveras
i Maristany
Alcalde i regidor
d’Hisenda.

Sílvia Folch i Sánchez

Tinenta d’alcalde primera
i coordinadora de l’Àrea
de Serveis Generals.
Regidora delegada de
Promoció Econòmica,
Serveis Generals, Seguretat
Ciutadana, i Ensenyament.

Ricard Plana i Artús

Tinent d’alcalde segon i
coordinador de l’Àrea de
Territori. Regidor delegat
d’Urbanisme i Obres.

Neus Tallada
i Moliner

Regidora delegada
de Turisme, Cultura,
Joventut i Infància,
Acció Cívica, i Igualtat.

Joaquim Fàbregas
i Sagué

Regidor delegat de
Mobilitat i Via Pública,
Manteniment, Serveis
Municipals i Paisatge,
Medi Ambient, i
Esports.

Albert Alfaro i Giró

Coordinador de
Comunitat i Persones.
Regidor delegat de
Salut Pública i Consum,
Acció Social, Gent Gran,
i Habitatge.
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CULTURA

La VII beca de recerca local descobreix
el Lluís Millet i Pagès més personal
Núria Vilà i Maria Villanueva són les autores del nou número
de la revista ‘La Roca de Xeix’

Cortès va posar de relleu
la importància de la publicació pel seu contingut

NÚMERO 31

Aquesta publicació
suposa el 31è número
de la revista de
recerca local 'La Roca
de Xeix'
històric, però, sobretot,
pel seu contingut personal sobre Lluís Millet,
que permet conèixer un
personatge cabdal per la
història des d’un vessant
desconegut. “Entre línies
es poden llegir moltes
coses”, va afirmar respecte
de la correspondència
publicada i analitzada
que mantenia Lluís Millet
en aquell temps. A tall
d’exemple, va explicar la
importància del germà
gran, en Joan, que li insistia perquè no es dediqués
a la música. Cortès també
va trobar curiosa la relació
que Millet mantenia amb
el Masnou (Millet deia que
li semblava un desert) i
va definir el personatge
com un geni obsessionat
per la música. També es
pot deduir la visió de
Millet sobre la relació
Madrid-Barcelona i com
ell vivia la situació política
d’aquell moment. Finalment, Cortès va assegurar
que afegiria aquest llibre
a la bibliografia de lectura
obligatòria a la universitat
on imparteix classe.
A continuació, van pren-

RAMON BOADELLA

E

l llibre Lluís Millet
i Pagès. Retalls de
vida. Aportacions
biogràfiques a
través de les cartes del
llegat, elaborat per Núria
Vilà i Maria Villanueva, va
ser presentat al públic el
divendres 24 de novembre a la tarda a la sala de
plens de l’Ajuntament. La
publicació és el resultat
de la VII beca de recerca
local i suposa el número
31 de la revista La Roca
de Xeix. L’acte, a més de
comptar amb la presència
de les autoritats municipals, les autores de l’obra
i el presentador, Francesc
Cortès i Mir, doctor en
Musicologia i professor
titular a la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB), també va tenir com
a convidats especials els
familiars del mestre Millet.
La regidora de Turisme,
Neus Tallada, va obrir
l’acte per presentar-ne
els protagonistes: les escriptores de la publicació
i la persona escollida per
dur a terme la conferència
inicial, Francesc Cortès
i Mir, a qui va cedir tot
seguit la paraula. Tots
van estar d’acord en la
rellevància de la facilitat
d’accés a la informació
gràcies a la família de Lluís
Millet, que ha permès descobrir coses noves sobre
el personatge.

L’alcalde Oliveras i les autores de la monografia, Vilà i Villanueva, durant la presentació.
dre la paraula les autores
del llibre, que van explicar
que la investigació havia
estat tot un repte, i que
havien dedicat moltes
hores i molts esforços a
desxifrar els documents
escrits a mà (cartes, testaments o contractes). Van
assegurar que hi ha molts
Millet al municipi del Masnou i que els havia estat
complicat dibuixar la saga
de Lluís Millet. També, que
el fet de no provenir cap
de les dues de l’àmbit musical els havia suposat un
repte difícil que les havia
obligat a ser minucioses
i dedicar moltes hores a
la investigació. Núria Vilà
va exposar les parts que
componen la publicació i
va dir que, tot i que Lluís
Millet era la figura central
de l’obra, també s’havia
irradiat la investigació de
tot el que envoltava el

geni: la situació geogràfica (el Masnou) i política,
el mar, etc. Les autores
també van afirmar que
havien descobert personatges imprescindibles en
la vida de Millet, com per
exemple, Francesc Pujol
(administrador del Palau,
entre moltes altres coses),
i Blanca Selva (amiga
de Millet). Un moment
emotiu va ser quan Maria
Villanueva va llegir als
assistents a l’acte alguns
fragments de les cartes
que rebia Lluís Millet.
Finalment, van definir
el personatge com un
símbol.
L’alcalde, Jaume Oliveras,
va tancar la presentació
amb agraïments a la
família de Lluís Millet, la
Fundació Orfeó Català, les
autores i els assistents a
la presentació. Oliveras va

dir que era un orgull poder
contribuir en la divulgació
de la tasca de Millet i va
recordar que la presentació
formava part d’un conjunt
d’actes que s’havien dut a
terme durant tot l’any per
commemorar el 150è aniversari del naixement del
mestre Lluís Millet i Pagès.
“Cal treballar el present
per construir el futur, que
el necessitem cada vegada
més lliure”, va afirmar.
El llibre s’estructura en quatre grans blocs: la història i
el municipi del Masnou, la
família, el vessant musical
(el Palau de la Música,
l’Orfeó Català) i, finalment,
la correspondència, com a
font primària d’informació.
Els assistents a l’acte van
rebre gratuïtament un
exemplar de la publicació.
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MEDI AMBIENT

Millores del subministrament
d’aigua del municipi

E

l darrer Ple va
aprovar el Pla
director que analitza l’abastament
d’aigua potable al municipi i l’evolució previsible
de les necessitats globals
d’aigua, i defineix els
eixos de creixement i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, així
com les actuacions necessàries per al correcte
funcionament del servei.
Les actuacions previstes
en el Pla tenen un cost
d’inversió d’1,6 milions
d’euros, provinent del
fons de reversió acumulat
que l’empresa que gestiona el servei municipal
d’aigua, SOREA, posarà
a disposició de l’Ajuntament per a l’execució de
la renovació i millora de
les instal·lacions. A més,
l’addenda del contracte
entre l’empresa gestora
i l’Ajuntament inclou
230.000 euros més per a
l’execució d’altres obres

de millora. Ja s’han iniciat
algunes de les actuacions
i es preveu que totes
s'acabin duent a terme al
llarg del 2018. El conveni entre l’Ajuntament i
SOREA per a l’execució de
les obres es va signar el 4
de desembre.
Al Pla director d’abastament d’aigua potable es
van establir diverses actuacions prioritàries. Una és
la canonada de buidat del
dipòsit de 5.000 m³, que
es considera una prioritat
perquè suposa una millora important respecte
de les condicions en les
quals s’efectua la neteja
del dipòsit ara per ara.
S’aprofitarà l’actual canonada de distribució per al
buidatge i s’instal·larà una
nova canonada destinada
a la distribució. Altres
accions prioritàries són:
l’eliminació del dipòsit de
Meià Baix, ja que actualment alimenta pocs

abonats i no és necessari
mantenir-lo en funcionament; la connexió de
la xarxa d’aigües Aragó,
per connectar els abonats
que actualment s’abasteixen a través d’aquesta
xarxa a la xarxa principal
del municipi; la renovació
de la xarxa d’aigües de
Can Barrera, que es troba
en mal estat de conservació, i la renovació de la
xarxa d’abastament de
Santa Madrona, perquè
aquesta urbanització
només disposa d’un únic
punt d’entrada d’aigua
i és de poc diàmetre.
També, es preveu millorar
l’espai comú dels blocs
del carrer dels Ametllers
i de Can Mandri, per resoldre les avaries freqüents
que es produeixen en
aquest punt de la xarxa.
Pel que fa a la minimització d’avaries, es considera
prioritari efectuar petites
actuacions distribuïdes
per tot el poble per resol-

RAÜL ANDREU

Es destinaran més d’1,8 milions d’euros a les inversions previstes
al Pla director d’abastament d’aigua potable

Obres al carrer del Dr. Agell.

ACTUACIONS

S’han iniciat
algunes de les
actuacions i es
preveu que totes
s'acabin duent a
terme durant el
2018

dre les més freqüents que
es produeixen a la xarxa.
Una altra de les actuacions, per requisit normatiu
per a la seguretat dels
ciutadans, és la instal·lació de nous hidrants i,
progressivament, es preveu que s’acabin repartint
per tota la població. A
més d’aquestes accions,
també s’ha introduït
l’actuació de millora del
dipòsit del Cementiri.
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COMUNITAT

Nova ‘app’ per pagar
la zona blava amb el mòbil
L’objectiu del parquímetre intel·ligent és crear un procediment
més còmode, més ràpid i més econòmic

C
 OM FUNCIONA
L'APLICACIÓ (SABA
ZONA REGULADA)

D

es de l’1 de desembre, el
pagament del tiquet de la
zona blava del Masnou ja es
pot fer a través del telèfon
mòbil, un nou servei que estalvia anar
fins al parquímetre i haver de tornar al
vehicle a deixar el justificant d’estacionament. A més de facilitar el pagament,
permet pagar només pels minuts reals
d’aparcament consumits, així com altres
avantatges, com estendre el temps de
l’aparcament fins al temps màxim autoritzat en cas que es necessiti. L’objectiu
de la implantació d’aquesta aplicació és
crear un procediment de pagament més
còmode, més ràpid i més econòmic.
Els nous parquímetres que s’han instal·
lat són de característiques similars als
que hi havia fins ara i també permeten
fer el pagament tant en efectiu com amb
targeta. Com a novetat, caldrà introduir
la matrícula del vehicle en el moment
d’anar a treure el tiquet, una nova incorporació que té per objectiu fer un millor
seguiment dels usuaris de la zona blava.
Posar en marxa una aplicació per a
dispositius mòbils que permeti a les persones usuàries pagar les zones d’estacionament regulat és una de les actuacions
previstes al Pla d’actuació municipal
(PAM) per a aquest mandat.

 i ja esteu registrats, inicieu la sessió amb
S
el vostre nom d’usuari (adreça electrònica)
i contrasenya. En cas contrari, us heu de registrar omplint les dades i verificar la vostra
adreça electrònica.
 oneu d’alta un vehicle per començar a
D
operar introduint-ne les dades (marca,
model i matrícula).
Inicieu un estacionament seleccionant el
municipi, la zona i el temps que hi voleu
estacionar.
Pagueu l’estacionament mitjançant la passarel·la de pagament segura de Caixabank.
En el primer estacionament, heu d’emplenar les dades de la targeta. En els següents
estacionaments es farà servir la referència
guardada de la targeta per pagar i no caldrà
que hi reintroduïu les dades. Cal remarcar
que es realitza una preautorització a la
vostra targeta fins a l’import màxim de la
zona, però el càrrec que finalment rebreu
serà únicament per l’import del temps real
de l’estacionament.
 n cop confirmades les dades, s’inicia el
U
temps d’estacionament.

Ja es
poden
sol·licitar
els ajuts
per a
la quota
de l’IBI
Fins al dia 22 de desembre,
es podran sol·licitar els
ajuts sobre la quota de
l’IBI per a persones amb
escassa capacitat econòmica. Poden demanar-los
persones que són propietàries de l’habitatge on resideixen i també persones
que viuen en habitatges
llogats però que paguen
la quota de l’IBI repercutida als rebuts de lloguer.
Els habitatges no poden
superar els 60.000 euros
de valor cadastral. L’ajut
atorgat pot ser equivalent
al 60% de la quota líquida
de l’IBI, amb un import
màxim per sol·licitud de
350 euros. Més informació
sobre els requisits a
www.elmasnou.cat.
Avís: Al tancament de
l’edició, s’estava valorant
una ampliació del termini de
sol·licitud.

 i es necessita més temps per aparcar, es
S
pot estendre l’aparcament fins al màxim
permès a la zona (en el cas del Masnou, fins
a un màxim de dues hores).
L’app es pot descarregar tant per a telèfons Android com per a
iPhone a www.sabazonaregulada.com. Les tarifes que s’apliquen
són les oficials establertes per l’Ajuntament del Masnou.
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ESPORTS

La pista esportiva del Complex portarà
el nom de Ricky Rubio
icard Rubio Vives, Ricky
Rubio, és un basquetbolista mundialment
conegut que ha portat
arreu el nom del Masnou, el
municipi on va néixer i créixer,
tant en l’àmbit personal com en
l’esportiu.
L’Ajuntament està treballant per
la formalització d’un conveni de
col·laboració amb la fundació
del basquetbolista per valor de
90.000 euros per fer les obres
necessàries per instal·lar parquet
a la pista esportiva del Complex
Esportiu del Masnou, mitjançant
una donació lliure i gratuïta del
jugador. Com a reconeixement
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a aquesta col·laboració, entre
d’altres, el darrer Ple va aprovar
donar el nom de Ricky Rubio a
la pista esportiva del Complex
Esportiu del municipi.
La pista que va veure els primers
passos d’aquest jugador professional té una superfície sintètica
de linòleum d’uns 1.250 m², que
passarà a ser de parquet flotant,
una actuació que en permetrà
una millora qualitativa en la
promoció esportiva del bàsquet,
i donarà peu també a una utilització variada i múltiple de la pista
per als esports que habitualment
s’hi practiquen.

MIREIA CUXART

R

El basquetbolista masnoví farà una donació perquè s’hi instal·li parquet

Vista actual de la pista del Complex Esportiu.

L

RAMON BOADELLA

La Nit de l’Esport reconeix als qui han
destacat pels èxits assolits o per la
promoció que han fet de l’esport

’1 de desembre a la nit, el
Masnou va reconèixer la
tasca dels seus esportistes
i també de tots aquells que
fan possible, dia rere dia, que l’esport
cada vegada tingui un paper més
important en la vida dels masnovins
i masnovines. L’edició d’enguany va
començar amb un minut de silenci en
record a Jaume Pons, exentrenador
del Club de Patinatge del Masnou,
mort sobtadament pocs dies abans.

Abans de començar l’entrega dels
guardons, els parlaments de l’alcalde, Jaume Oliveras, i del recentment

nomenat regidor d’Esports, Quim
Fàbregas, van servir per fer un repàs
de les diverses iniciatives o activitats
esportives d’aquest any endegades
amb l’objectiu de fomentar la participació de bona part de la ciutadania,
així com per parlar de les novetats i els
nous reptes de cara al curs vinent: l’inici de les millores dels accessos al CD
Masnou, i el conveni amb la fundació
Ricky Rubio, que permetrà canviar el
parquet de la pista actual del Complex
Esportiu i l’activació del procés de
contractació de l’obra del nou pavelló.
Tant el regidor d’Esports com l’alcalde
van coincidir a reconèixer la feina feta

VALORS

La trobada
reconeix
l'esport com
una eina per
a l'adquisició
de valors
constructius
i per a la
transformació
positiva de la
societat

durant més de sis anys pel fins fa poc
regidor d’aquest àmbit, Jordi Matas.
David Casany, com a representant del
jurat, va parlar de la dificultat per escollir
els guanyadors i també va tenir paraules
encoratjadores per a tots ells a través de
les cites de dos esportistes d’elit.
Després dels parlaments, es va fer el
lliurament de premis. Enguany, el jurat
ha estat format per Andrea Giménez,
Beto Fernández, David Casany i Miguel
Ángel Lira. La gala va ser amenitzada
per diverses actuacions del Club Escola
Gimnàstica Rítmica del Masnou.

Guanyadors i finalistes de la Nit de l’Esport 2017
Esportista (masculí i femení) federat
més petit de 16 anys
Finalista: Elena Martínez Prieto. Club de
ball esportiu Pas Bàsic
Finalista: Martina Alcaraz Ruíz. Club
Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica del
Masnou
Primer Premi: Àngels Rodríguez Pérez.
Club Judo Rei
Esportista (masculí i femení) no federat més petit de 16 anys
Finalista: Mariona Aragonés Blanch.
Club Escola de Judo i Gimnàstica
Rítmica del Masnou
Finalista: Lia Ortega Balló. Club Escola de
Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Primer Premi: Judith Ger Roca. Club
Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica del
Masnou

Esportista (masculí i femení) federat més
gran de 16 anys
Finalista: Paula Roset Martín. Club Judo Rei
Finalista: Sofia Carballeira Pérez. Club Escola
de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Primer Premi: Mireia Lapuerta Comas. Club
Judo Rei
Esportista competint en una entitat fora
del Masnou
Finalista: Bernat Calvo Jofra. Club Gimnàstic
Mataró
Finalista: Javier Cárcamo Arana. Centre
Natació Mataró
Primer Premi: Marta Colom Hernández.
Centre Natació Mataró
Trajectòria d’un equip en competició
federada
Finalista: El Masnou sub21. Club d’escacs El
Masnou
Finalista: Cadet masculí. El Masnou
Basquetbol

Primer Premi: Cadet “A”. Club Deportiu
Masnou
Trajectòria d’un equip en competició no
federada
Finalista: Conjunt Aleví “B” de gimnàstica
rítmica. Club de Judo i Gimnàstica Rítmica
del Masnou
Primer Premi: Conjunt Infantil “B” de gimnàstica rítmica. Club de Judo i Gimnàstica
Rítmica del Masnou
Entitat amb millor tasca de promoció
Finalista: Promoció del futbol adaptat i la
tasca amb el treball de valors dins l’esport.
Club Atlètic Masnou
Finalista: Promoció de l’esport de la vela al
nostre municipi al llarg del seus 50 anys.
Club Nàutic el Masnou
Primer Premi: Promoció de l’esport mitjançant el Projecte Hamza, utilitzant l’esport
com a mitjà d’integració de nes i nenes. El
Masnou basquetbol

Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius
Finalista: 22a edició dl 3x3 Bàsquet al carrer. El Masnou basquetbol
Finalista: torneig Gran Slam de Pàdel.
Club de Tennis el Masnou
Primer Premi: 30a edició de la Setmana de
la Vela. Club Nàutic Masnou
Reconeixement a la trajectòria individual en el desenvolupament de la
tasca esportiva
Guardonat: Ricard Serrano Valenzuela.
Club Ocata vent
Guardonat: Josep Pla Garcia. Assoc.
Esportiva Interdinàmic/ Club Atlètic
Masnou
Guardonada: Maria Glòria Aragó. Club
Nàutic Masnou
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ENTREVISTA

TONI LOZANO

COFUNDADOR I EXPRESIDENT DE L’AEFS MASNOU INTERDINÀMIC
Va néixer a Badalona, però als
setze anys va venir al Masnou,
on va conèixer la seva dona i va formar
una família. Ha passat per totes les facetes
del futbol i del futbol sala: ha estat jugador
de futbol 11 del CF Badalona i, també,
entrenador i membre del cos tècnic i directiu
de l’AEFS Masnou Interdinàmic, entitat de
futbol sala que va fundar i de la qual ha
estat president durant 22 anys, una tasca no
remunerada que assegura que li ha reportat
moltes gratificacions.

Com va començar la seva afició
per l’esport i, en particular, pel
futbol sala?
Jo havia estat jugador de futbol
11 i, anys després, quan el meu fill
havia de passar de l’Escola Ocata
(on havien format un equip) a
l’institut em va dir: “Papa, ara que
tenim un equip molt maco en què
tots som amics, ens haurem de
segregar.” De seguida vaig parlar
amb el seu entrenador, en Manolo,
per proposar-li si agafàvem l’equip
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i el posàvem al Consell Esportiu
del Maresme, i li va semblar bé.
Vam començar allà, i vam quedar
subcampions de les comarcals
territorials i vaig veure que tot
allò funcionava molt bé. A partir
d’això, vaig notar que jo podia
fer alguna cosa més per al poble,
i per als nens i nenes del Masnou.
I què vaig fer? Doncs muntar més
equips. L’any 2000 estava a punt
de desaparèixer el Futbol Sala
Interdinàmic Masnou i no ho vaig

MIREIA CUXART

I és que en Toni desprèn entusiasme i
humilitat, dos ingredients imprescindibles
per a la pràctica de l’esport. Després
d’aquests més de vint anys dedicats al
futbol sala al municipi i d’haver contribuït
a la formació de gairebé tres mil jugadors i
jugadores, creu que és necessari un relleu
amb saba nova. Ara està fent la transició
després de la fusió de l’Interdinàmic amb
el Club Atlètic del Masnou, però, tot i que
diu que s’ha jubilat, no hi ha dubte que
la seva passió el farà seguir treballant
incansablement pel foment d’aquest esport
al municipi.
trobar bé. Vam fer la fusió i, a partir d’aquell moment, hi va haver
un gran impuls. Vam unificar entrenaments i vam seguir muntant
més equips. Vam arribar a tenir al
voltant de catorze equips i tant un
dels equips sènior com el femení
van arribar a divisions nacionals.
Quines són les satisfaccions
que li ha portat ser president
i cofundador de l’únic club de
futbol sala del municipi?

“No m’imagino la
meva vida sense
haver fet això. Crec
molt en el destí i
crec que algú em
va posar aquí per
fer-ho”

Em sento molt orgullós de la feina
que hem realitzat amb totes les
persones que m’han estat donant
suport i ajudant durant aquests
anys. Totes m’han aportat moltíssims coneixements en l’àmbit individual, col·lectiu i esportiu.
Jo sempre he pensat que, al cap i
a la fi, hi he posat un gra de sorra,
com molts altres presidents (que
jo sempre dic que estem bojos),
amb la finalitat que, si hi ha nens
i nenes que estan sense fer res i
poden agafar un mal camí, puguin descobrir una afició esportiva que pot ser molt bona per a ells.
Els nens i nenes que practiquen
aquest esport col·lectiu comprenen que, per marcar un gol, és necessària la col·laboració de tots els
seus companys i companyes.
I també, s’acaba creant un vincle
amb les famílies, una altra part
molt important. L’infant arriba a
entendre que tot ha de ser sobre
la base de l’amor, del diàleg, que
s’han de complir unes normes essencials perquè la vida sigui molt
més plaent.
La seva trajectòria és avalada
per més de vint anys de dedicació al futbol sala impulsant
l’esport i la socialització com a
conjunt inseparable. Quins són
els valors que aporta aquest joc
col·lectiu?
Al final, el que busquem és una
educació social, esportiva i col·
lectiva, en la qual caben totes les
ètnies, races, religions, sexes, orientacions sexuals, etc., sense excloure ningú. Per nosaltres, sempre ha estat molt important que
qualsevol persona tingui l’oportunitat de jugar. Penso que tenim
l’obligació i la gran possibilitat de
fer que tothom s’introdueixi dins
de l’esport i no en quedi ningú
exclòs.
Quin és l’objectiu de la recent
fusió que ha fet l’AEFS Masnou
Interdinàmic amb l’Atlètic del
Masnou?
La idea és la unió. Recordem
aquella dita popular que diu que
la unió fa la força. El que volem
és que qualsevol nen o nena del

Masnou no marxi a altres localitats per practicar esport. A més
a més de donar la possibilitat de
practicar futbol i futbol sala en
un mateix club, arran de la fusió
s’han obert noves vies i volem que
es practiquin nous esports, com
el voleibol, l’handbol o el futbol
platja.
Som dos clubs amb filosofies molt
similars: mirem molt la part social,
a més de l’esportiva. En un principi, aquesta unió l’havíem de fer
també amb el CD Masnou, però
quedaven caps per lligar que espero que, amb el temps, es puguin
polir.
Què creu que falta al futbol sala
perquè sigui un esport de masses? Creu que està prou reconegut?
Quan vam arribar a catorze
equips, ens vam trobar que el 80%
entrenava a la intempèrie, a l’escola Lluís Millet, que sempre ha estat
l’escola del futbol sala. En aquells
moments, els camps de futbol
eren de terra i teníem els clubs
d’Alella i Teià, que tenien un pavelló per entrenar i on la majoria que
hi entrenava era d’aquest esport,
mentre que aquí, lògicament,
havíem de compartir espais amb
altres entitats esportives. Què va
passar? Que a poc a poc els nens
i nenes se’n van anar a aquestes
altres poblacions per poder entrenar a cobert.
Posteriorment, van posar gespa
artificial als camps de l’Atlètic i
del CD Masnou, i, a banda que
poder jugar sobre verd sempre
crida l’atenció, molts nens tenen
una figura al cap: un Messi o un
Cristiano Ronaldo o qui sigui. Vam
partir una marxa bastant important de nens i nenes.
Estem totalment convençuts que,
si disposéssim de més infraestructures, podríem arribar a tenir,
novament, gairebé la quinzena
d’equips que havíem tingut (ara
n’hi ha sis).
Fa uns anys, van portar l’equip
femení de l’AEFS Masnou
Interdinàmic a la Divisió de
Plata Nacional de futbol sala.

Com recorda aquell moment?
Jo sempre he pensat que, si els
jugadors —en aquest cas, jugadores— aconsegueixen alguna
fita, d’alguna manera jo també
sento la mateixa alegria i satisfacció que ells. En aquest esport, les
noies són molt mes agraïdes que
els nois i, quan els dones aquesta
oportunitat, t’ho agraeixen molt i,
amb elles, hi ha hagut una comunió social molt bona.
Vam ser l’únic equip del Maresme
a la Divisió de Plata i ho recordo
com una experiència molt positiva que potser amb el temps es
podrà tornar a realitzar. L’equip es
va haver de desfer (actualment no
hi ha cap equip femení de futbol
sala), perquè ens va agafar la crisi
i les persones anònimes que mantenien l’equip van deixar de fer-ho.
Sempre he cregut que als jugadors no se’ls ha de carregar amb
quotes altes per mantenir l’equip.
Els ingressos per a aquestes coses
s’han de buscar per altres bandes.
I, és clar, com més amunt arribes,
més esforç econòmic es requereix:
viatges, estances...

“El que busquem és una
educació social, esportiva
i col·lectiva”
Com és d’especial el vincle que
es crea amb la gent que ha passat per l’entitat?
Sempre tractem de transmetre la
nostra filosofia i busquem gent
que encaixi perfectament amb
la nostra manera de pensar i, a la
vegada, a qui poder transmetre
els nostres valors esportius, que
són importantíssims. Sempre hi
ha hagut molt bona entesa entre
els tècnics i la junta directiva, on
hem demanat només una cosa:
respecte per les idees de tothom,
per poder dialogar i trobar un
punt en comú.
Ha conegut moltíssimes persones al llarg d’aquest temps. Què
els diria ara?
Que quan arribin a la seva etapa

d’adults, mirin enrere i pensin si
poden aportar el seu gra de sorra
per al benestar dels nens i nenes.
Que el que van tenir ells, amb la
seva implicació, ho poden tenir
les noves generacions que pugen.
Que es posin en marxa aquí o en
altres equips i entitats, ajudant en
el que puguin amb els coneixements que van adquirir de petits.
N’hi ha molts que han seguit i aleshores és quan penso que ho hem
aconseguit.
Pel que fa als jugadors, personalment sempre he estat una persona molt sensible envers els nens
i nenes. Com a anècdota, fa anys
em va venir un grup de sis nois de
la part alta del Masnou, dels Blocs,
amb una estètica concreta en
aquella època: jaquetes bomber,
cabells rapats... Van venir a dir-me
que volien fer un equip. Els vaig
dir que d’acord, però que hi havia
unes normes. Mentre entrenaven,
els agafava un per un per dir-los
que valien molt, que ells havien
de demostrar als seus pares que
valien molt, i que ho havien de demostrar estudiant i traient bones
notes. Avui dia, molts, ja adults,
em veuen i m’ho recorden. Amb
l’últim amb qui em vaig trobar em
va dir: “Gràcies a tu, jo no sóc a la
presó.”
Quin moment recorda amb més
il·lusió?
Quan vam muntar el primer equip,
que era el dels nostres fills. Per mi
va ser l’inici, el més important. Va
ser dur, però va ser molt bonic,
perquè va valdre la pena i ho guardo amb molta alegria. Després,
n’hi ha hagut molts més i es creen
uns vincles molt forts.
No m’imagino la meva vida sense
haver fet això. Crec molt en el destí
i crec que algú em va posar aquí
per fer-ho. Quan vaig fer el meu
comiat, vaig pensar un eslògan,
que va ser: “22 anys amb vosaltres”. Volia dir que tot el que he
fet ha estat per a tots ells i que jo,
simplement, he estat una peça,
juntament amb tota la gent que
m’ha ajudat, per poder realitzar
tota aquesta tasca durant aquest
temps.
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Piulades més vistes

Imatges del record

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Des 1
AVÍS: durant les properes hores es poden produir
precipitacions en forma de neu per sobre de 200 m al
Maresme, la Selva i el Vallès Oriental (Prealerta Neucat)
#elMasnou #ProteccioCivil #NEUCAT
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 29
Francesc Subirana i Jorba ha celebrat el seu centenari.
Per molts anys! #elMasnou

Cavalcada dels Reis del 5 de gener de 1980. Els Reis Mags arriben en
vaixell al port del Masnou i es preparen per sortir amb la carrossa enmig
d’una gran acollida. Autor: Fotos Quirse.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal, fotografia
núm. 18706.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 28
Aquesta tarda tindrà lloc la #xerrada sobre “Internet
segura” #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 28
L’Escola Ocata rep el distintiu d’Escola Verda #elMasnou

@MUNTSAFONT

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

@ESTRANGEIRAVIAGENS

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 24
Felicitem el restaurant de #elMasnou @Tresmacarrons,
de Miquel Aldana, que ha revalidat l’#estrellaMichelin
que va aconseguir l’any 2015.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 20
El dilluns 27 s’exposarà la reestructuració del cartipàs en
#Audiènciapública #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 17
Avui hi ha una conferència divulgativa sobre les malalties infeccioses amb motiu de #LaMaratóTV3 @la_marato
#elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 15
El 22 de novembre es farà el sorteig per designar els
membres que han de formar les meses electorals a les
#eleccions al #Parlament de Catalunya #elMasnou

@MAJOBE9

RAMON BOADELLA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 14
El PDeCAT-Unió renuncia al pacte de govern i ERC-AMMES reestructura el cartipàs per governar en minoria
fins a la fi del mandat #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 14
Ja podeu lluir al balcó les banderes que l’AJTEM ha preparat per a la Setmana Potter #elMasnou #HarryPotter

Fins al 4 de febrer, a la Casa de Cultura, es podrà veure l’exposició
fotogràfica #RaconsdelMasnou, un recull de les millors fotografies del concurs fotogràfic d’Instagram d’aquest estiu.

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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PUNT DE TROBADA

Un club que educa en valors

L

’any 1967, Camilo
Fernández va crear amb
un grup d’amics l’equip
de futbol Atlètic Maricel.
Pocs anys després, una altra
colla d’amics va agafar-ne el
relleu i va passar a tenir el nom
Atlètic de Masnou de Maricel.
Posteriorment, va rebre el nom
actual, Atlètic Masnou. Al llarg
d’aquests cinquanta anys, hi han
passat molts presidents i moltes
juntes directives, que, durant
moltes temporades, han pogut
gaudir de l’equip a la segona
regional competint únicament
amb jugadors del poble. Aquest
és el principal motiu pel qual,
fins al dia d’avui, des del Club
s’intenta tenir cura del futbol
base, utilitzant una metodologia
pròpia, basada en la competitivitat combinada amb la formació
personal.
L’àmplia feina educativa, social
i solidària amb què vehiculen la
seva activitat és el tret diferencial
d’aquesta entitat esportiva. Els
valors referents per al Club són
la solidaritat (per cada gol que
marquen els equips de l’Atlètic,
el Club dona un euro a Càritas); la
igualtat (és el club del Maresme
que més ha apostat pel creixement del futbol femení i ha
passat de tenir dues jugadores
l’any 2012 a seixanta la temporada actual) i el respecte (amb
el projecte “Cinquè Temps”, en
acabar el partit, l’equip de l’Atlètic
i l’equip rival comparteixen un
aperitiu).
Fruit de tota aquesta tasca educativa i social duta a terme els darrers anys, el Club Atlètic Masnou
ha rebut el reconeixement
d’entitats i institucions de l’àmbit

social i esportiu: ha estat el segon
club de Catalunya en la promoció
i el foment dels valors de l’esport
i el primer club de futbol a qui
Càritas ha atorgat la menció de
“Club amb cor”, a banda d’altres
reconeixements que el converteixen en un referent al Maresme
en la promoció dels valors de
l’esport.
Arribats als cinquanta anys de
vida, el Club no deixa de créixer
en nous projectes i seccions.
Aquesta temporada, ha assolit
el seu rècord històric, amb 400
jugadors inscrits en les diferents
categories.
Experiència en la promoció
esportiva i educativa
La filosofia del Club té una
essència social i solidària, utilitza
una metodologia esportiva
pròpia per a totes les categories
del futbol base, i treballa en un
model de joc per al primer equip
i juvenils amb identitat. Es tracta
d’un projecte esportiu ambiciós i de continuïtat en totes les
categories i seccions: futbol 7 i 11
masculí i femení, i, també, per a
la secció de futbol sala, fruit de la
fusió amb l’Interdinàmic Futbol
Sala, aprovada el 2 de juny passat
pels socis del Club. Aquesta nova
entitat, que manté el nom de
Club Atlètic Masnou i l’antiguitat
del Camp Municipal d’Ocata, es
vol convertir en un referent de
l’esport masnoví amb l’objectiu
d’oferir a tots els infants de la vila
la possibilitat de practicar futbol
i futbol sala. L’Atlètic Masnou
Futsal és ja una realitat i continua
creixent dia a dia amb la incorporació de nous entrenadors i
jugadors.

PERE MILLÁN RIERA

Els cinquanta anys del Club Atlètic Masnou l’avalen com a entitat
esportiva social i integradora

FUTSAL

L’Atlètic Masnou Futsal és el
nom fruit de la fusió entre
aquest Club i l'AEFS Masnou
Interdinàmic
L’Atlètic vol fer un pas endavant
de cara al futur amb nous projectes encaminats a oferir serveis
esportius, educatius i d’esbarjo
a tota la joventut del poble del
Masnou. En col·laboració amb els
centres educatius i les AMPA del
poble, amplien l’oferta esportiva
existent amb la incorporació d’altres pràctiques esportives, com
l’handbol o el vòlei. Aquest projecte, que compta amb el suport

de l’Ajuntament, vol lluitar contra
el sedentarisme entre els joves
masnovins mitjançant la pràctica
d’activitat física, així com reforçar
els valors d’igualtat de gènere en
l’àmbit esportiu i competitiu.
Un altre projecte que és ja una
realitat, però que volen potenciar i fer créixer de cara al futur,
és l’aposta del Club pel futbol
adaptat.
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TRIBUNA POLÍTICA

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals es dedica el mateix espai i
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que
cada portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Sílvia Folch
Portaveu del
Grup Municipal
d’ERC-AM-MES
Nou Govern a l’Ajuntament del Masnou
A finals d’aquest mes de novembre s’ha configurat un nou Govern a l’Ajuntament del Masnou. El 16 de novembre passat, quatre dels
cinc regidors del PDeCAT presentaven la seva
renúncia, i la cinquena, la primera tinenta d’alcalde, posava el seu càrrec a disposició de l’alcalde. La dimissió del fins ara soci de Govern
ha suposat el trencament del pacte de govern
vigent al Masnou des de l’inici del mandat, ha
obligat l’alcalde a reestructurar el cartipàs i,
a partir d’ara, a governar l’Ajuntament única-

Romà López

Regidor del Grup
Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió)

Deixem el Govern del Masnou
El Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió)
ha decidit deixar el Govern municipal del
Masnou. Els motius principals, tal com hem
expressat en diverses ocasions, han estat
l’autoritarisme de l’alcalde, que exerceix l’alcaldia des de la imposició en comptes del
diàleg, així com la manca d’informació rellevant en el dia a dia i la manca de confiança
cap al nostre Grup Municipal. La inclusió per
part de l’alcalde d’una qüestió de confiança
al Ple del passat mes de novembre per “des-

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de
Ciutadans
S’acosta el dia 21 desembre, dia de votacions, però també s’acosta Nadal, Cap d’Any,
la cavalcada dels Reis Mags d’Orient, el dia
de Sant Esteve, els retrobaments familiars,
etc., i, encara que sembli difícil d’entendre,
ja que estem en plena campanya electoral,
no em ve de gust seguir parlant del procés,
que espero que acabi la nit del 21, això sí.
Jo vull parlar del Nadal, de la il·lusió dels
més petits per la visita màgica del Pare
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ment amb els sis regidors d’ERC-AM-MES.
La governança en coalició no sempre és fàcil.
No obstant això, per tirar endavant els objectius del PAM sempre s’ha fet des del treball i el
consens, i, malgrat les discrepàncies lògiques
que existeixen entre dues formacions polítiques diferents, hem sabut arribar a acords
per impulsar junts bona part dels objectius:
millores en el contracte de neteja, represa de
les obres de licitació del poliesportiu, pla de
xoc de voreres i calçades, major dotació per
a ajuts socials… Pensem que conjuntament
hem fet una bona gestió i els volem agrair
la dedicació vers les que fins al moment han
estat les seves responsabilitats, malgrat no
entendre el motiu de la seva renúncia a governar.
És d’aquesta manera com s’havia assolit
l’acord dels pressupostos per a l’any 2018, uns

pressupostos que, tot i haver estat treballats
pel fins llavors regidor d’Hisenda, consensuats amb l’anterior Equip de Govern i dictaminats favorablement en comissió informativa,
no van ser aprovats al Ple d’octubre, perquè,
unes hores abans, el grup PDeCAT va manifestar que hi votaria en contra. Aquest fet va
provocar que l’alcalde els retirés de l’ordre del
dia i els posposés per al següent Ple.
Vincular el vot dels pressupostos a arribar a
acords en matèria de recursos humans no
és acceptable. La decisió de com s’organitza
internament l’Ajuntament és més tècnica
que política, i correspon al Departament de
Recursos Humans dotar de forma correcta
l’organització municipal. On sí que hi tenim
molt a dir és en el Pressupost municipal com
a eina bàsica de gestió per poder impulsar
les polítiques d’habitatge, de manteniment,

d’urbanisme, de gent gran, de seguretat o de
promoció econòmica del municipi, entre d’altres, i aquí ja havíem arribat a un acord. Però la
clara situació de bloqueig provocada pel soci
de govern va provocar l’única sortida possible
per part de l’alcalde: aprovar els pressupostos
vinculats a una qüestió de confiança en el
passat Ple de novembre. Ambdues propostes
no van prosperar i s’ha obert el termini perquè l’oposició presenti una moció de censura
amb un nou candidat a alcalde i un programa
alternatiu de govern.
El proper 18 de desembre, si no s’ha presentat
cap moció de censura, Jaume Oliveras continuarà sent alcalde del Masnou i, amb ell, la
resta de regidors d’ERC-AM-MES seguirem
compromesos plenament treballant amb rigor pels nostres veïns i veïnes.

bloquejar” el Pressupost ens abocava sense
remei a deixar el Govern.

la qüestió de confiança vinculada al mateix
Pressupost.

No entenem la situació a què ens ha conduït
l’alcalde, Jaume Oliveras. Estàvem d’acord
en el Pressupost i a punt d’assolir un acord
pel que fa a la modificació de la plantilla de
l’Ajuntament (RLT). Només quedava, doncs,
la negociació amb els sindicats de treballadors, per ser portada finalment al Ple per a la
seva aprovació.

Una qüestió de confiança que no podem
entendre en un equip de govern en majoria.
En algunes ocasions, com ha passat a l’Ajuntament de Barcelona, s’utilitza com a mesura
de desbloqueig quan no es poden aprovar
els pressupostos, fet que en aquest cas és
incomprensible, perquè ja havíem traslladat
a l’alcalde la nostra voluntat d’aprovar conjuntament els pressupostos i la modificació
de plantilla en el Ple de desembre. Tampoc
no es pot perdre de vista que, amb la qüestió
de confiança, en el millor dels casos, el Pressupost quedarà aprovat el mes de gener.

Si bé lamentem haver de prendre aquesta
decisió, marxem amb la satisfacció d’haver
donat compliment a un ampli percentatge
del nostre programa electoral. La construcció del parc de Vallmora, el Centre de Distribució d’Aliments o el trasllat de l’EMMUM en
són una bona mostra. Marxem deixant iniciats els tràmits d’altres projectes emblemàtics, com la represa de les obres del Pavelló
Esportiu, l’acord amb SOREA per a la inversió
de prop d’1,9 milions d’euros sense cost per
al contribuent, o la reactivació del conveni
per a la construcció de 36 habitatges socials
per a gent gran a Joan XXIII, així com a punt
de conveni la promoció d’uns 100 habitatges
a l’Illa Centre i a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, la meitat de lloguer assequible i
l’altra meitat d’habitatge de protecció oficial.

Consideràvem vital, per tal d’executar de
manera adequada el Pressupost, l’aprovació
conjunta del Pressupost i de la plantilla en el
mateix Ple del mes de desembre, per donar
temps a ser negociada l’RLT pels sindicats
de treballadors; i així ho havíem estat traslladant a l’alcalde des del mes de setembre.
El resultat va ser sorprenent, en comprovar
que en la convocatòria del Ple de novembre
es portava l’aprovació inicial del Pressupost i

Noel i els Reis Mags, de les famílies, etc.,
valors que hem de preservar i potenciar, i
que hem de deixar al marge de la incertesa
social que es viu a Catalunya.
Segurament seran unes festes de Nadal
una mica enrarides (qui no ha perdut algun amic o familiar per culpa del procés?),
però, tot i així, hem de fer un esforç i gaudir
d’aquests dies tan assenyalats, esperant
que el proper any sigui millor que el que
deixem enrere, cosa que, per poc que fem,
aconseguirem.
I, per descomptat, no voldria desitjar-vos
unes bones festes i un feliç any nou sense
abans recordar que el Masnou té una oferta comercial prou àmplia per atendre totes
les nostres necessitats per a aquests dies.
Així doncs, en la mesura del possible, visitem els nostres comerços.

Aquesta qüestió de confiança ha estat una
mostra pública del poc interès de l’alcalde a
l’hora de mantenir l’acord amb el PDeCAT i/o
d’aprovar la modificació de la plantilla que
estàvem treballant conjuntament.

Esperant de tot cor que el 2018 sigui un
any millor, us desitgem unes bones festes!
Se acerca el día 21 diciembre, día de votaciones, pero también se acerca la Navidad,
Año Nuevo, la cabalgata de los Reyes Magos
de Oriente, el día de Sant Esteve, los reencuentros familiares, etc. y aunque parezca
difícil de entender, pues estamos en plena
campaña electoral, no me apetece seguir
hablando de “prucés”, que espero termine la
noche del 21, eso sí.
Yo quiero hablar de la Navidad, de la ilusión
de los menores por la visita mágica de Papá
Noel y los Reyes Magos, de las familias, etc.,
valores todos ellos que debemos preservar y
potenciar, y dejarlos al margen de la incertidumbre social que se vive en Cataluña.

Vetllarem, a partir d’ara, per tal que puguin
assolir una culminació reeixida.

Seguramente serán unas Navidades algo
enrarecidas (quién no ha perdido a algún
amigo o familiar por culpa del “prucés”),
pero, aun así, debemos hacer un esfuerzo y
disfrutar de estos días tan señalados, esperando que el próximo año sea mejor que el
que dejamos atrás, algo que, por poco que
hagamos, lo conseguiremos.
Y por supuesto, no quisiera desearos unas
Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo sin
antes recordar que Masnou tiene una oferta
comercial lo suficientemente amplia como
para atender todas nuestras necesidades
para estos días, así que, en la medida de lo
posible, visitemos nuestros comercios.
Esperando de todo corazón que el 2018 sea
un mejor año, ¡os deseamos unas Felices Fiestas!

Aquest mes, hem vist com es trencava el
Govern i ens trobàvem davant una qüestió de confiança, resultat de la manca de
comunicació per part del Govern amb
l’oposició i d’una visió més encarada a
les eleccions del 2019 que a la situació
actual. Així, recuperem el que ja vam dir
a l’anterior Ple.
Comencem pels que pleguen. Ens n’alegrem. Estem als antípodes ideològics
de tot el llegat i projecte polític i social

Màxim Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d'ICV-EUiA-E
El 21D, VOTA Catalunya en Comú Podem!
La disbauxa que hem viscut a Catalunya
els darrers cinc anys, provocada per l’immobilisme del PP i per la unilateralitat
d’ERC-PDeCAT-CUP, ens ha portat al 21D.
La repressió de l’1-O, la declaració unilateral d’independència (que els qui la
van fer ara diuen que no té efectes jurídics), l’empresonament dels líders d’ANC
i Òmnium i de vuit consellers del Govern,

Monika
González
Regidora del
Grup Municipal
del PSC-CP
Les polítiques socials al Masnou
La setmana passada, vaig llegir un article a El País que va copsar la meva
atenció i el títol ho deia tot: “Los municipios que más invierten en servicios sociales (y los que menos)”. Els municipis i
els seus serveis socials són als que ens
hem d’adreçar per informar-nos sobre
com aconseguir una plaça en una re-

Federico de
las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
El Govern municipal: nova i clamorosa minoria (6/21)
Després de l’abandonament del PDeCAT del Govern, la poca capacitat de
l’alcalde, Jaume Oliveras, per mantenir
consensos ha quedat en evidència. No
havent sabut salvaguardar ni la seva
coalició (inicialment CiU-ERC), sabrà
acordar —en minoria— temes d’importància amb la resta de grups? Difícilment...

que heu estat impulsant al Masnou des
del 2011. La manca de polítiques d’habitatge del regidor Matas ha estat evident
i preocupant. Ara, tirar pilotes fora ja no
serveix, volem resultats. Volem els convenis per a la cessió de pisos buits de les
entitats financeres que ens prometíeu fa
uns mesos amb l’aprovació del Pla local
de joventut. Volem un pla d’habitatge
que se centri a potenciar formes alternatives d’habitatge: lloguer social, cessió
d’ús, expropiació de l’usdefruit dels pisos
buits... Volem mesures concretes que
aturin el creixement del lloguer turístic i
permetin regular-ne el preu de mercat al
nostre poble. En definitiva, volem poder
continuar vivint al nostre poble. I no, no
només tocava al regidor Matas aquesta

tasca. Volem mesures concretes també
en acció social. Sense recursos, no podem viure. Volem un pla d’ocupabilitat,
mesures concretes per aturar la precarització laboral, i un programa d’ajuts clar
i ampli per revertir la pobresa al nostre
municipi. Perquè, per més que ho hagin
negat fins ara, existeix. Esperem que,
amb el nou Govern, aquesta voluntat sigui clara i evident.
I no acabem aquí: la manca d’acció
d’aquest Govern no es limita a la part
que abandona, sinó també a la dels que
us quedeu. La manca d’empatia política
amb certs espais de l’oposició s’ha fet evident des de la poltrona de qui gaudeix
de majoria. Qualsevol proposta, moció,
comissió amb una mica de profunditat

ideològica ha sigut sistemàticament
menystinguda.
Participació, habitatge i municipalitzacions, aquests són els eixos bàsics del primer pedaç urgent que cal per a aquest
poble. Tres eixos que en aquest Govern,
i els anteriors, han sigut objecte, però en
cap cas subjecte, de l’acció política municipal. Fins que no es doni la centralitat
política a les veïnes, fins que la participació no sigui un eix transversal en l’acció
de govern, nosaltres no us podrem donar
suport.
I, per acabar, un avís general. Que aquesta qüestió no serveixi per sucar pa en les
misèries dels projectes polítics fallits i
per alimentar els egos dels portaveus de
cada partit.

i l’aplicació del 155 han despertat un
seguit d’emocions socials i polítiques
contradictòries que provoquen un gran
desconcert a Catalunya davant la cita
electoral del 21-D.
El PP a Espanya i JxSí+CUP a Catalunya
han fet un ús pervers de la política: amb
les seves unilateralitats, l’han deixat
de banda com a eina per aconseguir la
transformació social i l’han utilitzat amb
l’únic objectiu de millorar els seus resultats electorals.
I ara, el 21-D, a Catalunya, hem de decidir
un cop més sobre el nostre futur i, per
Catalunya en Comú Podem, la decisió
s’ha de prendre en positiu.
El 21-D no es tracta de votar contra ningú: ni contra els constitucionalistes ni

contra els independentistes.
El 21-D tenim l’oportunitat de posar fi a
aquesta política de confrontació interessada entre aquests dos blocs i de sortir
del carreró sense sortida on ens han portat amb la seva actuació.
El 21-D hem de poder obrir una nova
etapa a Catalunya en què les prioritats les
marqui l’agenda social i no els interessos
partidistes. Cal tornar a posar les persones en el centre de l’acció política, amb
actuacions decidides per aconseguir uns
serveis públics de qualitat, per aturar els
desnonaments, per construir més i millor
habitatge públic, per protegir el medi
ambient i per ampliar els serveis socials. I
tot això ho hem de fer amb el suport i la
participació de la ciutadania.

Però, a la vegada, el 21-D ens ha de donar la força suficient per aconseguir més
autogovern. I això només serà possible
agrupant amples majories progressistes,
polítiques i socials, que vulguin impulsar
un nou acord de país. Un acord de país
que reculli majors quotes d’autogovern,
un finançament just i suficient, i el reconeixement nacional de Catalunya i el
blindatge de les seves competències. Un
acord de país que caldrà que sigui ratificat per la nostra ciutadania, en un referèndum pactat i que tingui el suport de
la comunitat internacional.
Per això, i perquè estem convençuts que
TENIM MOLT EN COMÚ, us demanem
que el 21-D la vostra papereta sigui la de
Catalunya en Comú Podem.

sidència geriàtrica. També s’ocupen
de l’ajuda a domicili, de donar allotjament a persones sense llar (polítiques
d’habitatge social) i de gestionar projectes d’inserció social. En la lectura de
l’article i en una estadística del nivell
d’inversió de cada municipi es feia palès que el nivell d’inversió i compromís
amb els serveis socials al nostre municipi és PRECARI: el 2016, només s’han
invertit 46,83 € x habitant en polítiques socials, enfront dels 104,76 € de
Santa Coloma de Gramenet (govern
socialista) o els 167,64 € de Barcelona ciutat (govern en Comú-Podem),
considerats excel·lents en nivell d’in-

versió. Cal més finançament i esforços
en aquesta àrea per millorar el servei
públic que es dona: agilitzar el tràmit
de tot tipus de prestacions social, desempolsar projectes guardats al calaix,
com per exemple, reclamar a la Generalitat una residència per a discapacitats psíquics al Baix Maresme o d’altres
projectes i serveis que estan en situació precària, com el servei a la dona,
per exemple. Els socialistes considerem imprescindible recuperar l’accent
en les polítiques socials en un context
complex d’austeritat econòmica i tensió política com el que ens trobem.
Per a qui en vulgui més informació, ad-

junto l’enllaç de la notícia: (https://politica.elpais.com/politica/2017/11/30/
actualidad/1512059515_250873.html)

La qüestió de confiança lligada als
pressupostos es va votar negativament al Ple, fet que suposa, en el nostre
cas, l’aprovació del Pressupost inicial a
la propera sessió del desembre, ja que
no es presentarà cap candidatura alternativa. No es donen les circumstàncies
per a això.

Eleccions del 21-D
A Catalunya, som de fer eleccions,
però les del 21 són especials. Tant per
la situació per la qual s’han produït
—en estar precedides per un govern
autonòmic fora de la llei— com per
la important participació prevista.
I, sigui quin sigui el resultat, guanyaran i
governaran partits polítics com a representació ciutadana. I l’obligació dels
polítics és resoldre els problemes
dels ciutadans (sanitat, educació, infraestructures, igualtat d’oportunitats...)
en comptes de crear-ne, com ha estat
succeint a Catalunya, amb els nefastos
resultats viscuts per a la convivència,
l’economia i el futur de la nostra regió.

Passat el 21-D, qui vulgui ser independentista —o el contrari— ho podrà
seguir sent sense cap problema. I tots
ens entendrem de nou —dins la llei.
Perquè no hi ha altra manera de fer-ho,
i la que hi ha hagut ja hem vist com ha
acabat.
Crec que és important la dita que diu:
“Amb les coses de menjar, no s’hi juga”.
Així doncs, apliquem-nos tots al que
ens interessa a tots.

Amb aquesta nova minoria es paralitzaran iniciatives lesives iniciades pel
senyor alcalde, com el pla d’expropiació del pati del Casino, plantejades en
un format unilateral i contrari a l’esperit
de consens que ha d’imperar en tots els
temes d’interès local.

Més enllà de les esquerdes i les batzegades que ens hem trobat a tort i
a dret, nosaltres tenim un únic desig
per a aquest Nadal: una taula per compartir plena de gent, familiars, amics,
companys disposats a deixar de banda tota política i bandera per recuperar aquells llaços que en un moment
donat ens han unit: l’amor, la família,
l’amistat, la feina, un projecte comú...
BON NADAL i bon inici d’any 2018.

Nadal i any nou
Finalment, vull desitjar a tots els nostres veïns que gaudeixin d’unes estupendes festes nadalenques i un bon
any 2018. Salut i força...
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