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És un plaer saludar-vos com a alcalde reelegit del Masnou, amb un nou equip 
de govern format per nou persones, a les quals he delegat diferents atribucions 
i regidories, segons podreu veure amb detall en aquesta publicació, que, 
passades les diferents conteses electorals i el mes d’agost, reprendrà la seva 
periodicitat mensual.

Un dels objectius del nou consistori és confeccionar una agenda verda, de la 
qual ja podeu observar algunes accions, tant en l’àmbit del mateix Ajuntament 
com del municipi i les seves platges, de la mà també del treball del Consell 
Municipal dels Infants, que ha treballat en campanyes de sensibilització 
ecològica.

Faig menció també dels lamentables incidents que hem viscut al Masnou des 
de la matinada de Sant Pere i fins a la nit del 4 de juliol. Reitero la tolerància zero 
davant d’actituds sexistes i xenòfobes i aprofito, de nou, per fer una crida a la 
convivència entre masnovins i masnovines.

Ara és temps de gaudir de festes i festivals, de carregar energies i de passar un 
bon estiu. Passeu-ho bé! 
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L’Ajuntament del Masnou 
va quedar constituït el 
dissabte 15 de juny en una 

sessió plenària en la qual Jaume 
Oliveras va tornar a ser nomenat 
alcalde del municipi. L’acte es 
va iniciar al migdia i el cap de 
llista d’ERC-AM va aconseguir la 
majoria absoluta amb els vots de 
la seva formació i de JxCAT-Units. 
Els regidors i regidores de Fem 
Masnou, PSC-CP i Cs van donar 
suport a les seves candidatures, 
mentre que el vot de la CUP-
Amunt va ser declarat nul.

A l’acte, Oliveras va revalidar 
l’alcaldia del Masnou quatre 
anys més, però necessitarà 
acords per governar amb 
estabilitat. Tal com el portaveu 

de JxCAT-Units, Romà López, va 
explicar, “hem tancat un acord 
de país amb ERC-AM vinculat 
només a la investidura”, que té 
com a compromís realitzar les 
polítiques necessàries per fer 
efectiva la república catalana 
des del municipi, trobar un 
espai públic que recordi l’1 
d’octubre de 2017 i la sobirania 
fiscal. La portaveu d’ERC-AM, 
Sílvia Folch, també va aclarir 
durant l’acte que “iniciem un 
mandat en minoria i ERC-AM 
es compromet a treballar 
amb la màxima col·laboració 
amb la resta de forces que 
conformeu el consistori”. En un 
escenari fragmentat, la majoria 
de les formacions, en els seus 
discursos, van estendre la mà 

a ERC-AM per treballar pel 
Masnou alhora que van mostrar 
la seva voluntat d’exercir una 
oposició responsable per 
controlar i fiscalitzar l’acció de 
govern.

> Discurs d’investidura

“Des dels 18 anys, quan vaig 
iniciar la meva militància 
política, he viscut diferents 
situacions, des la presó fins 
a càrrecs institucionals, però 
us puc assegurar que no hi 
ha res més important que 
poder exercir d’alcalde del 
teu municipi, d’alcalde del 
Masnou.” Ja en el seu discurs 
d’investidura, Jaume Oliveras 
va tenir paraules d’agraïment 
per a tothom qui li havia fet 
confiança. També va fer un repàs 
del mandat que es tancava i va 
donar alguns exemples de les 
actuacions realitzades. “Sobre 
aquesta base”, va dir, “bastirem 
els principals eixos del nostre 

Jaume Oliveras és reelegit alcalde del Masnou
El nou batlle revalida el càrrec gràcies als vots de JxCAT-Units

Jaume Oliveras, amb la vara de comandament, després de ser nomenat alcalde. RAMON BOADELLA

  SOBIRANIA

El pacte d’ERC-AM i JxCAT-

Units, només vinculat a 

la investidura, té com a 

compromís treballar per la 

república catalana des del 

municipi
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projecte per al nou mandat 
que avui arrenquem, per fer del 
Masnou un municipi inclusiu, 
amb qualitat de vida, dinàmic, 
per on es pugui passejar i gaudir 
de l’entorn, més verd i saludable, 
participatiu, actiu i modern”.

Oliveras també va tenir temps 
per anunciar el nou Pla de 
govern 2019-2023, que, 
segons va explicar, “combinarà 
continuïtat en alguns àmbits, 
amb la innovació i la posada al 
dia d’altres”. Alhora, també va dir 

que afrontaria com a principal 
repte “les polítiques actives 
centrades en les persones”. Un 
projecte que tindrà tres pilars 

bàsics: crear un pla educatiu del 
Masnou, elaborar una agenda 
verda municipal i un pla de salut 
comunitària.

Finalment, va fer esment a 
“la situació que viu el nostre 
país” per dir que “no podran 
empresonar mai les idees ni 
els anhels de llibertat de tot un 
poble”. ”Ens mantindrem ferms” 
-continuava Oliveras- ”en el 
compromís amb la construcció 
de la república catalana i fidels 
als valors republicans i a les 
nostres institucions”.

> Les formalitats de l’acte

L’acte, en què van predominar 
les promeses “per imperatiu 
legal”, va ser presidit per la Mesa 
d’Edat, conformada pel regidor 
o regidora més gran i el o la 
més jove. En aquest cas van 
ser Stella Parodi i María Llaras, 
respectivament. El símbol de 
la vara de comandament el va 
tornar a aixecar Oliveras, que va 
entregar la medalla de regidors 
i regidores als altres vint 
membres de la nova corporació.
La solemne cerimònia, que va 
comptar amb la presència de 
dos exalcaldes del municipi, 
Josep Azuara i Eduard Gisbert, 
i que va tenir, com a moment 
més emotiu, el comiat com a 

La presa de possessió va ser presidida per la Mesa d’Edat, conformada per l’electe més gran i el més jove. RAMON BOADELLA

L’expectació de l’acte de constitució del nou consistori va omplir la sala de plens de l’Ajuntament. RAMON BOADELLA

  PILARS DEL MANDAT

Oliveras va dir que un pla 

educatiu, un de salut i una 

agenda verda per al municipi 

són els pilars d’aquest 

mandat
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RESULTAT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG DE 2019

La llista presentada per ERC-AM va ser la més votada al Masnou 
(4.689 vots, el 39,12% del total). Aquesta llista va sumar 3 
regidors i regidores respecte als resultats del 2015, amb la qual 
cosa va obtenir 9 representants a l’Ajuntament del Masnou. 
La segona força va ser la nova formació política Fem Masnou 
(1.564 vots, un 13,05% del total), que va aconseguir 3 regidors 
i regidores. En el tercer lloc s’hi va situar el PSC-CP (1.528 
vots, el 12,75%), sumant un regidor més respecte als anteriors 
comicis (de 2 a 3). La llista la va seguir JxCAT-Units (1.473 vots, 
un 12,29% del total), que va aconseguir 3 representants. Cs 

(1.207 vots, un 10,07%) va obtenir 2 representants i, la CUP-
Amunt (851 vots, el 7,10%) va tancar la llista de representació 
al consistori amb 1 regidor. El PP va obtenir 366 vots, un 3,05%, 
i va quedar sense representació al consistori. Tampoc no va 
obtenir representació la candidatura del GIM, amb 216 vots, un 
1,80% del total. Es van comptabilitzar 91 vots en blanc, un 0,76% 
del total.

La participació va ser d’un 67,56%, un 8,23% més que a les 
eleccions del 2015.

regidor de Quim Fàbregas, es va 
poder seguir en directe des de 
Can Malet i des de la pàgina web 
municipal. 

>  Un cartipàs format per  
9 membres

Dos dies després de la presa de 
possessió, el dilluns 17 de juny, 
Jaume Oliveras va signar els 
decrets amb els quals va atribuir 
les responsabilitats que tindran 
cadascun dels membres del 
Govern, així com les funcions 
que delega a la Junta de Govern 
Local i els regidors i regidores 
que en formen part.

El nou Govern municipal 
està format per 9 membres, 
incloent-hi l’alcalde. Són els 9 
regidors i regidores del grup 
municipal d’ERC-AM, la llista 
més votada en les eleccions 
municipals celebrades el 26 de 
maig del 2019. És, per tant, un 
govern monocolor en minoria. 
La majoria absoluta del Ple 
Municipal s’assoleix amb 11 
vots, ja que hi ha un total de 21 
regidors i regidores.  

  MINORIA

Els 9 membres del Govern 

necessitaran acords per 

governar amb estabilitat, 

la majoria absoluta al Ple 

s’assoleix amb 11 electes

L’Equip de Govern de l’Ajuntament el conformen 5 homes i 4 dones d’ERC-AM. RAMON BOADELLA
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Membres del nou consistori
REGIDORS I REGIDORES A L’EQUIP DE GOVERN

REGIDORS I REGIDORES A L’OPOSICIÓ

ERC-AM 

FEM MASNOU

JxCAT-UNITS

PSC-CP 

Cs CUP- AMUNT

JAUME OLIVERAS 
I MARISTANY

Alcalde

Funcions pròpies 
d’Alcaldia, a més de les 

següents: 
Direcció i coordinació 
de l’acció del govern 

municipal, a través del Pla 
d’actuació municipal (PAM) 
i dels instruments de gestió 

relacionats.
Polítiques de comunicació i 

publicacions municipals.
Protocol i acció 

institucional.
Participació ciutadana i 

transparència.
Projectes estratègics 

municipals.

SÍLVIA FOLCH I SÁNCHEZ
Tinenta d’alcalde primera i 
coordinadora de l’Àrea de 
Serveis Generals. Regidora 

delegada de Modernització 
i Atenció Ciutadana, 
Seguretat Ciutadana, 

Promoció Econòmica i 
Manteniment, Serveis 
Municipals i Paisatge.

RICARD PLANA I ARTÚS
Tinent d’alcalde segon i 
coordinador de l’Àrea de 
Territori. Regidor delegat 

d'Urbanisme i Obres i 
Esports.

ALBERT ALFARO I GIRÓ
Regidor delegat de 

Mobilitat i Via Pública, 
Habitatge, i Salut Pública  

i Consum.

NEUS VILLARUBIA 
DEL VALLE

ROMÀ LÓPEZ 
BOLART

ERNEST SUÑÉ 
NICOLÁS

FRANS AVILÉS SALAZAR

AMADEU QUINTANA 
JOLONCH

MERITXELL BLANCH  
I DAURA

MARÍA LLARAS 
VÁZQUEZ

STELLA PARODI 
BARRIGA

ISABEL REDAÑO 
ANDRÉS

IVAN OLLÉ 
I LLOPIS

MONIKA GONZÁLEZ 
HUERVA

FÈLIX CLEMENTE 
CAVERO

CRISTINA RAMOS 
SANTAMARIA
Tinenta d’alcalde tercera 
i coordinadora de l’Àrea 
de Comunitat i Persones. 
Regidora delegada de Medi 
Ambient i Educació.

YULAY MARTÍNEZ 
CASTILLO

Regidora delegada d’Acció 
Social i Igualtat

SERGIO GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ
Regidor delegat d’Acció 
Cívica, Gent Gran, i Infància 
i Joventut. Regidor adjunt 
de Cultura.

ORIOL FERNÁNDEZ
I SALTOR

Regidor delegat d’Hisenda 
i Serveis Generals

NEUS TALLADA I MOLINER
Regidora delegada de 
Cultura i Turisme. Regidora 
adjunta de Promoció 
Econòmica. 
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El Ple extraordinari del 4 
de juliol va rebutjar la 
proposta de l’Equip de 

Govern, d’ERC, per establir 
el règim de dedicacions i 
de retribucions dels càrrecs 
electes, tant del Govern com 
de l’oposició, així com la 
dotació econòmica per als 
grups municipals durant el 
mandat 2019-2023, que tot just 
comença. 

La proposta de l’Equip de Govern 
va ser rebutjada, ja que va obtenir 
9 vots a favor (ERC) i 12 en contra 
(Fem Masnou, PSC, JxCAT, Cs 
i CUP). Val a dir que tampoc 
no es van aprovar les dues 
contrapropostes presentades a 
través d’esmenes. L’una, del grup 
Fem Masnou. L’altra, del PSC. Així, 
caldrà tornar a sotmetre a votació 
al Ple la o les propostes que s’hi 
presentin per aprovar el règim 
de dedicacions, retribucions i 
dotacions econòmiques d’aquest 
mandat.

>  La posició del Govern

Oriol Fernández, regidor de 
Serveis Generals i Hisenda, va 
presentar la proposta de l’Equip 
de Govern: “És continuista. Es 
congela el nombre global de 
dedicacions en 7, així com les 
retribucions respecte a l’any 
2015”. Va matisar, però, que sí que 
es volia introduir una novetat: 
actualitzar les retribucions segons 
els eventuals increments que 
s’estableixin per als empleats 
públics, com ara l’actualització 
dels salaris per harmonitzar-los 
amb l’IPC.

Més endavant, en el debat de les 
esmenes, Fernández va fer una 
reflexió general sobre aquest 
tema: “Definim quina mena 
d’electes volem. Crec que hi ha 
consensos, com el fet que han 
d’estar retribuïts per permetre 
que tothom es pugui dedicar 
a la política (...); també quant 
a l’exigència de la ciutadania 

envers els seus electes, que cada 
cop és més alta –com ha de 
ser–, quant a la professionalitat, 
capacitat de treball i dedicació.” 
Alhora, va admetre que, quan es 
debat aquesta qüestió, sovint 
es generen incoherències en les 
posicions polítiques en funció de 
si s’està al govern o a l’oposició: 
“Seria convenient que es fes 
serenament aquest debat, que 
supera l’àmbit local del Masnou, 
i que es fixés una normativa 
acotada.” 

Sobre el contingut concret de 
la proposta, va detallar que 

s’estructurava en tres punts. 
El primer establia els llocs de 
dedicació exclusiva i parcial i 
les retribucions corresponents. 
Serien 55.000 euros bruts l’any 
per al càrrec d’alcalde i 48.094 
euros per a les tres tinences 
d’alcaldia. Aquests serien els 
quatre càrrecs que comptarien 
amb una dedicació exclusiva. 
A banda, es proposava aprovar 
la dedicació parcial (75% de la 
jornada laboral) a quatre regidors 
delegats, que rebrien una 
retribució de 31.826 euros bruts 
a l’any.

El segon punt de la proposta 
es referia a les retribucions per 
les assistències efectives als 
òrgans col·legiats dels regidors 
i regidores sense dedicació. La 
forquilla aniria dels 600 euros per 
assistència al Ple fins als 150 per 
assistència a la Junta de Govern 
Local, amb imports intermedis 
en els quatre òrgans col·legiats 
que completarien la llista. En 
tots els casos s’establien màxims 
anuals que no es podrien superar. 
El tercer punt fixava la dotació 
econòmica anual per a cada grup 
polític amb representació al Ple, 
diferenciant dos conceptes: una 
quantitat fixa per a cadascun dels 
grups (1.700 euros) i una altra que 
rebria cada partit polític per cada 
representant propi al Ple (500 
euros per regidor o regidora).

> Esmenes i debat

Abans de votar la proposta, 
que va ser rebutjada, dos grups 
municipals van presentar-hi 
esmenes, que tampoc no van 
aconseguir els vots suficients 
per ser aprovades. Primer es 
va presentar la del PSC. Va ser 
rebutjada amb 9 vots a favor 

El Ple rebutja la proposta del Govern sobre les 
retribucions dels electes i la dotació dels grups

   SENSE CONSENS 

El nou consistori es va 
estrenar en un Ple que no 
va aprovar ni la proposta 
de l’Equip de Govern ni les 
dues contrapropostes de les 
formacions Fem Masnou i PSC
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(Fem Masnou, PSC i JxCAT), 11 
en contra (ERC i Cs) i 1 abstenció 
(CUP). La segona la va plantejar 
Fem Masnou. Tampoc no va 
prosperar, ja que va obtenir 7 vots 
favorables (Fem Masnou, JxCAT 
i CUP), 11 en contra (ERC i Cs) i 3 
abstencions (PSC).

Ernest Suñé, portaveu del PSC, 
va presentar la del seu grup. Com 
a reflexió general, va afirmar: 
“Sempre hem defensat que 
els polítics rebin retribucions 
justes per les tasques que 
realitzen, tant si les fan al govern 
com a l’oposició.” L’esmena 
s’estructurava en dos punts. En 
primer lloc, plantejava rebaixar la 
retribució de l’alcalde a 53.656 euros 
bruts anuals. Segons Suñé, aquest 
import faria que s’ajustés “al barem 
de les associacions municipalistes”, 
afirmació que el regidor Fernández 
va contradir: “No és cert que per 
a una població amb tal nombre 
d'habitants correspongui una 
retribució concreta, sinó que es 
fixen uns topalls per trams de 
població; ha fet un càlcul, però se’n 
podrien fer d’altres.”

L’altre punt de l’esmena del PSC 
proposava incrementar la dotació 
anual per a cada grup i reduir, 
per contra, la que s’atorgaria pel 
nombre de representants amb 
què compta cada grup. Durant el 
debat, el portaveu de JxCAT, Romà 
López, va fer notar que hi votarien 
a favor si el PSC modificava els 
imports: “Compartim l’esperit 
de l’esmena, però veiem que, si 
s’aprovés, el conjunt de la despesa 
seria superior al de la proposta del 
Govern”. El PSC va acceptar aquesta 
modificació demanada per López. 
Finalment, l’esmena, que no va 
prosperar, proposava establir una 
dotació anual de 2.000 euros per 
grup (la proposta del Govern era 
de 1.700 i la del PSC, de 2.500) i de 
350 euros per cada membre del 
grup (el Govern proposava 500 
euros i el PSC, 400).

Fem Masnou va ser l’altre 
grup que va presentar una 

altra contraproposta en forma 
d’esmena i que també va ser 
rebutjada. El regidor Amadeu 
Quintana va ser l’encarregat 
d’exposar-la: “Proposem una 
disminució del 20% de les 
diferents retribucions [respecte a 
la proposta del Govern] i reduir a 5 
les dedicacions, que valorem com a 
suficients per governar el Masnou 
i es generaria un estalvi d’1 milió 
d’euros els propers 4 anys.”

Durant l’argumentació, Quintana 
va exposar els càlculs del seu grup 
respecte al cost que suposarien 
les retribucions als càrrecs electes 
per habitant. Va afirmar que, amb 
la proposta del Govern, aquest 
import seria al Masnou de 22,01 
euros l’any per habitant, mentre 
que a Premià de Mar la xifra seria 
de 10,17 euros i a Pineda de Mar, 
19,69 euros, sempre segons els 
càlculs de Fem Masnou. Altres 
indicadors amb els quals basaven 
la seva proposta són “el salari 
brut mitjà a Catalunya el 2016, de 
24.454,64 euros” i “l’augment del 
salari dels darrers deu anys per 
al personal de la casa, que, sent 
generosos, hauria estat del 4%”. 
En un moment posterior, abans 
de votar i rebutjar la proposta 

del Govern, Quintana va valorar 
negativament “que l’alcalde 
hagi estat aquests quatre anys 
el més ben pagat del Maresme”. 
L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
negar aquesta afirmació: “No és 
veritat. És l’alcalde de Mataró. A 
més, alcaldes d’altres poblacions 
més grans, els de Premià i 
Pineda, tenen dedicació parcial 
i no exclusiva. No és la mateixa 
situació.”

Romà López, de JxCAT, va entrar 
en aquest aspecte afirmant 
que el “salari de l’alcaldia és el 
dissetè més alt de la província 
de Barcelona, quan el Masnou 
és el quaranta-dosè municipi 
per nombre d’habitants”. 
Sobre el posicionament global, 
va considerar que “caldria 
una reducció de salaris i de 
retribucions per assistència, sense 
que això signifiqui deixar de ser 
justos”. “Som regidors de forma 
voluntària –afirmava López– per 
fer del Masnou un lloc millor 
(...). Tenim voluntat de servei i 
responsabilitats, i els salaris han 
de ser justos.”

Un cop rebutjades les esmenes, 
i ja durant el debat sobre la 

proposta del Govern, va intervenir 
Fèlix Clemente, regidor de la 
CUP. Va manifestar que havia 
donat suport a l’esmena de Fem 
Masnou perquè coincideixen en 
l’objectiu de rebaixar els salaris 
dels electes: “Parlem de salaris 
dignes de polítics com si fos una 
feina com qualsevol altra, però 
aquest no és el nostre model”. “No 
ho hauríem de decidir nosaltres 
[...], sinó que hauríem d’executar 
fidelment el que vol la gent”, 
continuava Clemente, que va 
trobar “escandalosa” la proposta i 
“desmesurades” les retribucions 
de l’alcaldia, de l’Equip de Govern 
i dels regidors i regidores de 
l’oposició. “La nostra proposta –en 
paraules de Clemente– sempre ha 
anat en la línia de 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional, si 
bé ara ha pujat.”

Finalment, el grup municipal 
de Cs va votar en contra de 
la proposta del Govern, però 
no va argumentar el seu 
posicionament; tampoc pel que 
fa a les esmenes presentades. 

Vegeu-ne la crònica sencera 
a www.elmasnou.cat

Ple extraordinari celebrat el 4 de juliol. DOMÈNEC CANO
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COMUNITAT

Unes 500 persones es manifesten al Masnou 
Condemnen les agressions sexuals i l’assalt al centre de menors tutelats

Prop de cinc-centes persones 
es van manifestar al Masnou, 
el 8 de juliol, per condemnar 

les agressions sexuals i mostrar 
alhora el seu rebuig a l’assalt al 
centre de menors tutelats (també 
coneguts com a MENA) que un 
grup de persones va perpetrar el 
dijous 4 de juliol.

La marxa ciutadana va sortir de la 
placeta de Roger de Flor, 23, fins 
a la plaça de Miquel Martí i Pol. 
Al punt final de la manifestació, 
representants d’entitats van llegir 
un manifest consensuat entre els 
partits polítics amb representació 
a l’Ajuntament. També van prendre 
la paraula dos menors estrangers 

tutelats per agrair l’acollida rebuda 
i manifestar la seva voluntat 
d’integrar-se al Masnou per ser 
uns veïns més del municipi. Al seu 
torn, també es va expressar una 
representant de la Xarxa d’Acollida 
Popular, que va reclamar més 
mesures per a la integració dels 
joves.

SÍNTESI DE LES REIVINDICACIONS QUE RECOLLIA EL MANIFEST

•  Condemna enèrgica de l’agressió sexual.
•  Rebuig frontal a la generalització i la criminalització dels MENA.
•  Exigència de més recursos als municipis acollidors, per donar suport a 
la integració i garantir la convivència.

•  Instar els agents implicats a fer autocrítica i treballar de manera 
unitària per redreçar la situació, també per reduir el sentiment de por i 
d’inseguretat.

•  Suport a l’Ajuntament perquè es personi com a acusació particular 
contra els promotors dels presumptes delictes que s’hagin pogut 
produir, com amenaces, coaccions o incitació a desordres públics.

•  Crida a la convivència i rebuig rotund a la intolerància, el racisme i la 
xenofòbia.

•  Compromís per eliminar les actituds sexistes i xenòfobes, així com per 
aconseguir la igualtat i la integració de forma efectiva. Construcció 
d’un Masnou feminista, acollidor i antiracista.

Mig miler de persones van concentrar-se a Roger de Flor, 23, punt de sortida de la manifestació per la convivència. MIREIA CUXART

   PANCARTES

Durant la manifestació es 
van poder veure diverses 
pancartes de rebuig a les 
agressions sexuals i a la 
xenofòbia
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COMUNITAT

Cronologia dels fets

DISSABTE 29 DE JUNY
Presumpta agressió sexual a una dona durant la Festa Major del municipi. 
El presumpte agressor és un menor tutelat, si bé són altres joves que 
migren sols els que van impedir l'agressió.

DIUMENGE 30 DE JUNY
L’Ajuntament emet un comunicat en què manifesta el seu rebuig i 
condemna els fets. Alhora, expressa el seu suport i solidaritat amb la 
persona agredida i el seu entorn. 

DILLUNS 1 DE JULIOL
S’actualitza el comunicat després de la trobada amb representants de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i de la 
cooperativa EDUVIC (gestora del centre d’acollida de menors del Masnou). 
L’Ajuntament també anuncia que es presentarà com a acusació popular en 
la causa. 

DIMARTS 2 DE JULIOL
L’Ajuntament convoca una concentració en suport a la víctima i 
condemnatòria de l’agressió sexual per al 3 de juliol.

DIMECRES 3 DE JULIOL
Prop de dos-cents masnovins i masnovines es concentren als jardins de 
Can Malet per condemnar la temptativa d’agressió sexual al municipi i 
com a mostra de suport a la víctima. També, per posar fre a les reaccions de 
caràcter intolerant, racista i xenòfob envers el col·lectiu de menors migrats.

CEDIDA

DIJOUS 4 DE JULIOL
A les 19 h, davant l’Ajuntament, hi ha una concentració convocada per la 
Xarxa d’Acollida Popular del Masnou, El Masnou Antifeixista, Ple de Totes i 
la Xarxa d’Habitatge del Masnou. S’hi llegeix un manifest per donar suport 
a la dona que va patir un intent de violació i es denuncia l’estigmatització 
dels joves migrants.

DOMÈNEC CANO

A les 19.30 h, al mateix lloc, hi ha una mobilització aparentment 
convocada a través de les xarxes socials i sense que cap entitat 
s’identifiqués com a organitzadora. Mossos d’Esquadra i Policia Local 
intervenen al lloc creant una barrera davant el consistori per mantenir 
separats els dos grups. Aquesta situació de tensió, amb crits i provocacions, 
dura aproximadament una hora. 

DOMÈNEC CANO

Poc abans de les 21 h, un nombrós grup de la segona concentració es 
desplaça fins al centre d’acollida dels menors migrants. Intenten assaltar 
l’alberg, sense arribar a entrar a l’edifici. Quatre menors migrants i dues 
persones adultes van resultar ferides lleus.

DIVENDRES 5 DE JULIOL
En roda de premsa al Masnou, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat, Chakir el Homrani, i l’alcalde, Jaume Oliveras, anuncien 
que prendran mesures legals i demanen màxima contundència judicial 
contra l'atac al centre de menors migrants del 4 de juliol. Afirmen que, a 
l’intent d’assalt, hi havia persones vinculades a l’extrema dreta.

Més tard, una trobada entre formacions polítiques, entitats i col·lectius del 
Masnou dona com a resultat una convocatòria de manifestació ciutadana 
a favor de la convivència el 8 de juliol, a fi de donar-hi resposta unitària com 
a municipi.

DOMÈNEC CANO

DILLUNS 8 DE JULIOL
Unes 500 persones es manifesten per condemnar les agressions sexuals i 
l’assalt al centre de menors tutelats. 

MIREIA CUXART
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MEDI AMBIENT

L’estiu s’imposa al Masnou
Les platges, més que un espai d’oci

Un any més, els masnovins 
i masnovines tornen a 
omplir les platges del 

Masnou quan arriba la calor. 
Coincideix amb l’època de 
vacances i, tot i que l’oci i el 
descans regnen al litoral, són 
diverses les iniciatives que, a 
més de les pròpies de les sis 
guinguetes, s’hi poden trobar. 

La promoció de la salut també 
continuarà vigent, per quart 
any consecutiu, a la platja 
amb una nova temporada 
de l’Espai Saludable, que 
enguany continua les activitats 
relacionades amb la cura de 
la salut i del benestar. Aquest 
espai, de 7.000 metres quadrats, 
ubicat a l’altura de l’edifici de 
l’Ajuntament (va des de l’altura 
del carrer de Tomàs Vives fins al 
carrer dels Capitans Comellas), 
té unes normes d’ús durant 
els mesos de juliol i agost que 
pretenen facilitar la convivència 
entre les persones usuàries de 
la platja: no s’hi permet fumar 

ni el consum de begudes d’alta 
graduació ni la música alta.

Activitats programades 
a l’Espai Saludable

DIJOUS 18 DE JULIOL, 
DE 9.30 A 10.30 H
Lloc: Zona d’ombra de la platja 
d’Ocata (davant del baixador)
Taller de reeducació postural
Ho organitza: Afibromare

DIJOUS 18 DE JULIOL, 
DE 20 A 21 H
Lloc: Espai Saludable, platja 
d’Ocata
Taller de txikung i mindfulness
Ho organitza: ESQUIMA

DIMECRES 7 D’AGOST, 
D’11 A 14 H
Lloc: Zona d’ombra de la platja 
d’Ocata (davant del baixador)
Taller de primers auxilis i 
consells saludables per a la 
platja 
Impartit per personal sanitari 
del CAP.

Ho organitza: Institut Català de 
la Salut, Departament de Salut, 
Generalitat de Catalunya

> Anar a la platja amb el gos

Els gossos continuen tenint 
un espai a la platja durant tot 
l’any on poden banyar-se i, ara, 
a l’estiu, refrescar-se. A l’últim 
tram de la platja del Masnou, 
tocant a Montgat, hi ha la platja 
per a gossos. Per poder portar el 
gos deslligat en aquesta zona i 
a la resta de zones d’esbarjo que 
hi ha per a aquests animals al 
municipi, cal estar en possessió 
del carnet de tinença cívica 
i responsable, un document 

que es pot sol·licitar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC).

>  Servei de vigilància, 
salvament i socorrisme

El litoral masnoví seguirà 
vigilat per part de Pro-Activa, 
l’empresa concessionària del 
servei de vigilància, salvament 
i socorrisme. La cobertura per 
a aquesta temporada és fins a 
l’1 de setembre i, també, del 7 a 
l’11 de setembre.

>  Mantenint el distintiu de 
qualitat ambiental

Les platges d’Ocata i del 
Masnou, així com el port 
esportiu, tornen a lluir, de 
nou, la bandera blava durant 
aquest estiu. El distintiu 
és atorgat per la Fundació 
d’Educació Ambiental, amb la 
col·laboració de l’Associació 
d’Educació Ambiental i del 
Consumidor (ADEAC), que valora 
el compliment de paràmetres 
ambientals així com la qualitat de 
l’aigua, l’accessibilitat a la platja, 
la neteja, la sanitat, la seguretat, 
la informació ambiental que es 
dona als usuaris o el respecte a la 
legislació. Així mateix, exigeix a 
les platges una qualitat de l’aigua 
excel·lent i, als ports, una òptima 
gestió ambiental.
L’obtenció d’aquesta qualificació 
és el resultat de les mesures 
de gestió a les zones de bany, 
les millores en els sistemes de 
sanejament implantats i les 
mesures de control i inspecció 
de la qualitat de l’aigua de mar al 
municipi.

>  Compromís amb  
el reciclatge

El Masnou participa, aquest 
estiu, en una campanya que vol 

  NORMES

L’Espai Saludable té unes 

normes d’ús durant l’estiu 

que pretenen facilitar 

la convivència entre les 

persones usuàries de la platja

L’Espai Saludable acull activitats relacionades amb la cura de la salut i el benestar. AJUNTAMENT
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MEDI AMBIENT

reconèixer el municipi costaner 
més compromès amb la lluita 
contra el canvi climàtic i la 
protecció del litoral a través del 
foment del reciclatge d’envasos 
de vidre entre el sector de la 
restauració. 

Endegada des d’Ecovidrio en 
col·laboració amb l’Agència 
de Residus de Catalunya, la 
campanya estival “Moviment 
banderes verdes” compta, a 
Catalunya, amb l’adhesió de 
18 pobles (a més del Masnou) i 
més de 2.600 bars i xiringuitos, 
els quals competiran juntament 
amb els seus veïns per 
aconseguir el reconeixement 

ambiental d’Ecovidrio per als 
seus municipis. 

Durant la campanya, agents 
ambientals faran visites de 
formació i informació a cada 
establiment, es lliuraran 
cubs especials de reciclatge i 
s’instal·laran nous contenidors 
decorats amb motius estiuencs 
i adaptats amb sistemes 
d’autovolteig per facilitar el 
buidatge de grans quantitats de 
residus de vidre.

Els municipis participants, 
com el Masnou, tenen com 
a objectiu l’increment de la 
recollida selectiva de vidre 
i els dos municipis catalans 
que obtinguin més bons 
resultats respecte als objectius 
de reciclatge que s’havien 
compromès complir hissaran la 
bandera verda d’Ecovidrio. 
A més, entre d’altres mesures 
per al foment del reciclatge, als 
edificis municipals del Masnou 
s’ha endegat la recollida selectiva. 
Fins ara, només s’hi recollia el 

Membres del consistori i del port esportiu, a punt d’hissar la bandera blava. DOMÈNEC CANO

paper de manera segregada. 
Després d’una prova pilot en un 
dels edificis, des d’aquest mes de 
juliol s’han eliminat les papereres 
individuals situades sota les 
taules del personal i s’ha instal·lat 
un únic punt centralitzat amb 

un contenidor per a envasos i un 
altre per a rebuig. També, s’utilitza 
el paper reciclat en substitució 
del que hi havia fins ara i hi ha 
en estudi altres mesures per a 
la supressió del plàstic. Al Ple ja 
s’han suprimit les ampolles i els 
gots de plàstic, per exemple.

En aquest sentit, el darrer Consell 
Municipal d’Infants, que va tenir 
lloc el 5 de juny, a més de les 
propostes tangibles centrades en 
el litoral masnoví (més informació 
a la pàgina 15), va fer una 
demostració de bones idees que 
persegueixen el canvi d’hàbits 
per potenciar el civisme i prevenir 
la generació de residus. 

  BANDERES

El litoral masnoví ja té la 
bandera blava i, a més, 
competirà per aconseguir 
la bandera verda, el 
reconeixement ambiental 
d’Ecovidrio

Les platges compten amb punts de recollida d’envasos i rebuig. DOMÈNEC CANO
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INFÀNCIA

El Consell d’Infants proposa crear una  
plataforma flotant al mar i millorar  
l’accessibilitat a les platges
Representants de l’alumnat masnoví de 6è de primària proposen, a més,  
campanyes de sensibilització en pro del medi ambient i el civisme al litoral

El Ple del Consell Municipal 
d’Infants del curs 2018-2019 
es va celebrar el 5 de juny, 

a l’Ajuntament. Hi van participar 
vint alumnes, un nen i una nena 
en representació de cadascuna de 
les deu classes de 6è de primària 
de totes les escoles del Masnou, 
a més de l’alcalde del Masnou, 
llavors en funcions, Jaume 
Oliveras, i de les regidores, també 
en funcions, Sílvia Folch i Neus 
Tallada.

La sessió culminava un procés 
participatiu infantil en què 
l’alumnat de 6è de primària havia 
treballat durant mesos. El tema 
d’enguany va ser la millora de 
les platges i el passeig Marítim 
del Masnou. D’entre les setze 
propostes fetes per l’alumnat 
de 6è de primària, se’n van 
escollir dues per traslladar-les a 
l’Ajuntament.

El projecte que va aconseguir més 
vots va ser la instal·lació d’una 

plataforma aquàtica flotant al 
mar. Es tractaria d’una estructura 
inflable, de posar i treure, que 
comptaria amb elements de joc 
i per fer activitat física al mar. 
La millora de l’accessibilitat a 
les platges per a persones amb 
mobilitat reduïda va ser la segona 
opció més votada.  L’alcalde en 
funcions va destacar “la bona 

feina feta”. Va subratllar que 
totes les propostes eren “molt 
interessants” i que ara era el 
consistori qui s’havia de posar 
mans a l’obra per fer realitat 
les guanyadores. A banda dels 
projectes tangibles, els nens i 
nenes també van exposar les 
campanyes de sensibilització que 
havien treballat per fomentar 

el civisme i la conservació 
mediambiental del mar i les 
platges, que constitueixen 
l’espai natural més gran del 
municipi. En aquest sentit, també 
van proposar que s’organitzin 
activitats per netejar el litoral 
i divulgar la importància de 
mantenir en bona salut aquest 
espai natural i el seu ecosistema. 

L’alumnat de 6è de primària que ha conformat el Consell d’Infants d’aquest any amb les autoritats municipals. JORDINA GUAL
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ACTUALITAT

El Masnou va tancar quatre 
dies intensos (i calorosos) 
de Festa Major de Sant 

Pere amb una bona acollida de 
públic a totes les activitats. Es 
va celebrar entre el 27 i el 30 de 
juny, amb més d’una seixantena 
d’actes. El resultat global ha estat 
molt positiu, tal i com es desprèn 
de la reunió de la Comissió de 
Festes i de la que es va celebrar 
a nivell intern a l’Ajuntament.  
L’equip format per la Comissió de 
Festes, les entitats i la ciutadania 
novament va funcionar, i els 
masnovins i masnovines van 
demostrar, una vegada més, que 
tenien ganes de sortir al carrer i 
gaudir al màxim del programa de 
festes.
La celebració d’enguany va 
seguir amb el lema “Terra, mar 
i foc”, amb el qual es reivindica, 
des de l’any 2015, la importància 
dels elements essencials per 

a final de juliol, una exposició que 
recorda la llegenda de les nimfes 
que han protagonitzat el pregó 
de la Festa Major els darrers anys.
Aquesta ha estat una festa molt 
participativa, especialment la 
nit de la revetlla de Sant Pere, 
vetllada en què a la platja 
gairebé no hi cabia ningú més. 
La música, un any més, va tornar 
a destacar entre el gruix d’actes, 
amb actuacions de formacions 
de diferents estils i també de 
discjòqueis. La primera edició de 
La Saladeta, una tarda musical 
pensada especialment per 
als més petits, va complir les 
expectatives, igual que la tercera 
de La Salada, la nit musical 
per excel·lència. Les activitats 
lúdiques, culturals i esportives 
van formar també part de la 
programació, en què tothom, 
petits i grans, van tenir per triar i 
remenar.  

a la construcció del tarannà 
dels masnovins i masnovines 
i de la vida diària a la vila. Els 
tres elements es vinculen a la 
llegenda de les tres nimfes, de 
les quals aquest any en va sortir 
un nou ésser màgic, de nom 
Novina. Si encara no ho heu fet, 
fins al 25 d'agost podreu veure 
l’exposició a l’Espai Casinet per 
conèixer l’obra de Ramón de los 
Heros (dissenyador i constructor 
de Novina, amb la col·laboració 
de Mònica Cardona) i el seu taller 
a l’antiga fàbrica MOBBA de 
Badalona. Com a complement, la 
Casa de Cultura acull, també fins 

El Masnou posa punt i final a la Festa Major

Les tres nimfes van presentar Novina, l’ésser màgic que va protagonitzar la Festa Major. RAMON BOADELLA

El consistori vol donar les 
gràcies a tothom qui la va fer 
possible i a tothom qui hi  
va participar

EL MILLOR DE LA FESTA 
MAJOR, EN VÍDEO
Per segona vegada, un vídeo 
recull els millors moments 
d’aquests dies de gresca i 
disbauxa. De nou, la peça 
audiovisual és obra del 
masnoví Nico Cook i es pot 
veure al canal de l’Ajuntament 
al Youtube. També, hi podeu 
accedir directament si 
escanegeu aquest codi.
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ACTUALITAT

Torneig infantil d’escacs. CLUB D’ESCACS

Baixada d’andròmines. RAMON BOADELLA

Concert coral als Jardins de Can Malet . RAMON BOADELLA

Fira d’atraccions. RAMON BOADELLA

Cantada d’havaneres amb Borinquen. RAMON BOADELLA

Missa solemne concelebrada. RAMON BOADELLA

Un dels concerts de La Salada. RAMON BOADELLA

Exposició de Ramón de los Heros. RAMON BOADELLA

Trobada de gegants. RAMON BOADELLA

Concert de rock a Les Seixanta Escales. RAMON BOADELLA

Subhasta cantada de peix. 
RAMON BOADELLA

Correfoc. CEDIDA

L’Orquestra Maravella al pati del Casino. RAMON BOADELLA

Castell de focs d’artifici. 
RAMON BOADELLA

Esmorzar al carrer de Sant Rafael. 
RAMON BOADELLA
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CULTURA

Disset anys de curtmetratges 
Curts i música a la platja d’Ocata per celebrar el dissetè Fascurt

La dissetena edició del 
Fascurt, el Festival de 
Curtmetratges del Masnou, 

que va tenir lloc entre el 4 i el 6 de 
juliol, va combinar la projecció de 
les produccions de curtmetratges 
amb activitats de formació per 
als més petits, tallers i taules 
rodones sobre el món del cinema, 
i sessions de música amenitzades 
per discjòqueis. 

Pel Festival, ubicat en el marc 
incomparable de la platja 

d’Ocata, hi van passar més 
de 4.000 persones, segons 
l’entitat organitzadora AKONGA, 
que van poder gaudir d’una 
trentena de curts repartits en les 
categories de Ficció, Animació 
i Undercurt, seleccionats entre 
els 845 curts que es van rebre 
per participar en el concurs del 
Festival. També els nombrosos 
espectadors hi van poder dir la 
seva i fer entrega del premi del 
públic. Fora de competició, en 
altres seccions es van projectar 
una desena més de curts a les 
seccions Curts El Masnou, Curt 
Clàssic i El Frikicurt. 
El Fascurt Kids, és a dir, els tallers 
per a nens i nenes relacionats 
amb el festival, va incloure 
sessions de doblatge, autoretrat 
digital i pixelació amb fons de 
croma. Les taules rodones van 
versar sobre el cinema i el teatre 

català amb perspectiva de 
gènere i el cinema de terror. 

Com a novetat, aquesta edició va 
acollir també la presentació de la 
propera edició d’El Dia més Curt 
així com una sessió de La Nit + 
Fantosfreak en col·laboració amb 
el Festival Fantosfreak, Festival 
Internacional de Curtmetratges 
Fantàstics i Freaks de Cerdanyola 
del Vallès.  

Palmarès Fascurt 2019

L’entrega de premis va tenir 
lloc la nit de dissabte, 6 de ju-
liol, i va comptar amb la pre-
sència de la primera tinenta 
d’alcalde, Sílvia Folch, i la 
regidora de Cultura, Neus 
Tallada. El jurat professio-
nal d’aquest any, format per 
Roger Sàbat, Anna Solanas, 
Marta Torres, Marta Pahissa i 
Caye Casas, va decidir premi-
ar els curts següents:

Premi Ficció:
Muero por volver
Premi Animació:
Patchwork

D’altra banda, el premi   Un-
dercurt va ser atorgat per 
Akonga,  els organitzadors 
del festival i, el públic, també 
va poder dir la seva:

Premi Undercurt:
El llibre
Premi del públic:
Trivial

 PÚBLIC

  FASCURT KIDS 

Pel Festival, organitzat des 

d’AKONGA, van passar-hi 

prop de 4.000 persones

Els tallers infantils 

relacionants amb el Festival 

van tornar a ser un èxit

Entre el 4 i el 6 de juliol, el Festival de Curtmetratges del Masnou va omplir la platja d’Ocata. FASCURT
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CULTURA

Iago Pericot i Sonia Pulido, properes exposicions 
en la programació estable d’arts visuals 
La Casa de Cultura recorda el polifacètic creador masnoví, mentre que la  
celebrada il·lustradora inaugurarà el curs artístic festivament

Entre el 2 d’agost i el 8 de 
setembre, la Sala Pere 
Pujadas de la Casa de 

Cultura recorda la vessant com 
a artista visual del polifacètic i 
enyorat Iago Pericot. La mostra, 
emmarcada en la programació 
estable d’arts visuals, ofereix 
una petita selecció dels treballs 
pictòrics en què va reflectir i 
denunciar l’actualitat política i 

social del seu temps. Quan es 
compleix el primer any de la 
seva mort, aquest equipament 
municipal vol oferir als visitants 
la possibilitat de retrobar-se amb 
el tarannà irreverent i provocador 
d’aquest masnoví.

La tardor de 2018, Iago Pericot i 
Canaleta va ser reconegut com a 
Fill Predilecte del Masnou.

>  El sorprenent univers  
de Sonia Pulido inaugura  
el curs cultural

Sonia Pulido és un dels noms 
més destacats i sol·licitats de la 
il·lustració actualment. Ha treballat 
per a publicacions internacionals 
com The New Yorker, The New 
York Times, Columbia Journalism 
Review, Propublica, Obs Magazine, 
The Wall Street Journal o The 
Boston Globe, a més d’un nombrós 
grup de capçaleres del nostre 
país. En el sector editorial també 
ha acompanyat l’obra d’autors 
destacats, com ara Enrique 

Vila-Matas, o ha donat forma a 
alguns dels àlbums il·lustrats més 
reeixits. L’Espai Casinet i la Casa 
de Cultura proposen un repàs pel 
treball d’aquesta artista, resident 
al Masnou. Durant la inauguració 
de la mostra “Sonia Pulido. 
Il·lustracions”, el 13 de setembre, 
la companyia Domichovsky & 
Agranov presentarà un número del 
seu espectacle Davaiii. Així, l’acte 
servirà com a festa d’inauguració 
del curs cultural al Masnou. La 
mostra es podrà visitar a l’Espai 
Casinet fins al 13 d’octubre i 
a la Sala Pere Pujadas fins al 6 
d’octubre. 

Una mostra recordarà el llegat de Iago Pericot i Canaleta. CEDIDA

Il·lustració de la m
asnovina Sonia Pulido.
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OBRES

Realització de diverses obres al municipi  
Nous equipaments, millora de l’accessibilitat i més espai per a vianants

> El nou pavelló 

L’equipament esportiu es va 
posar en marxa el 30 de març. 
Situat al carrer de Roger de 
Llúria, complementa la nau veïna 
(fins ara, únic pavelló esportiu 
al municipi) i compta amb tots 
els elements necessaris per 
acollir activitat multiesportiva 
i esdeveniments esportius. 
L’espai també dona resposta a les 
necessitats expressades per les 
entitats esportives.

L’equipament té més de 2.400 m² 
construïts, la majoria dels quals 
(2.075,93 m²) corresponen a la 
planta baixa i, la resta (336,34 m²),  
a la primera planta, on es troben 
les grades. Es divideix en tres 
àrees: vestidors, graderia i una 
pista de 1.215 m². De vestidors, 
n’hi ha vuit: quatre per a 
esportistes, dos per a àrbitres 
i dos per al personal. La grada, 
de formigó, té una capacitat 
aproximada d’unes 300 persones i 
les grades telescòpiques, de 216. 
Per tant, té un aforament total 
de 516 persones. També disposa 
d’un magatzem, una sala de 
dansa, dos lavabos de pista i 
una infermeria. La nau, àmplia 
i diàfana, és accessible per a 
persones amb mobilitat reduïda i 
té entrada de llum natural.

El nou pavelló passa a formar 
part del Complex Esportiu, amb 
una recepció unificada dels 
tres equipaments esportius (els 
dos pavellons i la piscina). Una 
nova construcció connecta la 
nova nau amb les dues que ja 
existien. És on, entre altres espais, 
s’ubicarà, en un futur, el bar de 
l’equipament.

>  Construcció del menjador  
de l’Escola Ferrer i Guàrdia

L’Escola Ferrer i Guàrdia tindrà, 
el proper curs escolar, un nou 
menjador amb cuina i lavabos.  
S'ubiquen en un nou edifici de 
200 m2 en una sola planta. 

Es troba al pati superior de 
l’escola, annex a l’edifici que acull 
les aules de pàrvuls. L’entrada està 
protegida per un porxo.

Donarà servei a una mitjana 
de 150 alumnes al dia. La 
creació d’un menjador era una 
reivindicació històrica de la 
comunitat educativa. Fins ara, se 
suplia aquesta mancança a través 
d’un servei d’àpats. El centre tenia 
habilitada una aula que es feia 
servir de menjador i que podrà 
alliberar-se per dedicar-la a usos 
educatius.

Un acord entre l’Ajuntament 
del Masnou i la Generalitat 
de Catalunya ha permès 
tirar endavant aquesta obra. 
L’Ajuntament hi ha aportat 
308.210,34 euros, que és el gruix 
de la inversió pressupostada. La 
Generalitat de Catalunya hi ha 
posat els 90.000 restants d’un 
total de 398.210,34 euros. També 
hi ha col·laborat la Diputació de 
Barcelona, que va elaborar el 
projecte executiu de l’obra.

>  Reforma de l’entrada  
del Mercat Municipal 

S’ha reformat l’entrada del Mercat 
Municipal i de l’Edifici Centre, 
situada a la façana del carrer 
d’Itàlia. Un dels objectius ha estat 
fer-la més accessible per a les 
persones amb mobilitat reduïda.
Per aquest motiu, també s’ha 
ampliat la vorera i s’ha desplaçat 
la zona de càrrega i descàrrega. A 
més, s’hi ha instal·lat una pèrgola 

tèxtil per protegir l’entrada de la 
insolació. 

>  Recta final de la urbanització 
del carrer de Roger de Flor

Fa mesos que el primer tram de 
les obres d’urbanització del carrer 
de Roger de Flor, comprès entre 
els carrers de Narcís Monturiol i de 
Sant Miquel, ja és, prioritàriament, 
per als vianants. Les obres 
d’urbanització de la segona fase 
del carrer, corresponents al tram 
que va des del carrer de Sant 
Miquel fins al de Josep Estrada, 
es preveu que finalitzin a final 
d’aquest mes de juliol.

Durant aquest temps, l’avenç en 
les obres de reforma del carrer 
de Roger de Flor per convertir-lo 
en zona de vianants ha permès 
introduir canvis en la mobilitat 
d’aquesta zona cèntrica. 

Gràcies

Aquests darrers mesos, 
l’Ajuntament ha executat de 
manera simultània diverses 
obres de gran envergadura al 
municipi, algunes de les quals 
encara estan en marxa.
L’Ajuntament vol agrair la 
paciència i la col·laboració dels 
masnovins i masnovines. Entre 
tots i totes, seguim construint 
el Masnou del futur.

El nou pavelló acull activitats multiesportives. RAMON BOADELLA

Escola Ferrer i Guàrdia. DOMÈNEC CANO
Exterior del Mercat Municipal. 
DOMÈNEC CANO

Primer tram del carrer de Roger de Flor. 
MIREIA CUXART
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PUNT DE TROBADA

L’Escola Bergantí celebra cinquanta anys d’història
Clou un curs molt especial per a aquest centre educatiu del municipi

Creu de Sant Jordi 
per a Carme Giralt

L’educadora masnovina Carme 
Giralt i Rosés (el Masnou, 
1940), una de les impulsores 
d’aquesta escola, ha estat 
guardonada, aquest 2019, 
amb la Creu de Sant Jordi, un 
dels màxims reconeixements 
que atorga la Generalitat de 
Catalunya.  
Precisament un dels mèrits 
que ha valorat el jurat per 
distingir-la amb la Creu 
de Sant Jordi ha estat “la 
fundació de l’Escola Bergantí, 
tot un referent pedagògic a 
Catalunya”.

L’Escola Bergantí va ser 
fundada l’any 1968 al 
Masnou. Va obrir les portes 

amb set alumnes en una petita 
casa de poble per donar una 
alternativa a les famílies que no es 
conformaven amb l’educació que 
s’oferia en aquells temps i amb 
l’objectiu de canviar la pedagogia 
catalana. 

De mica en mica, l’escola 
va créixer, fins a arribar a 
l’actualitat: un centre educatiu 
que acull prop de 350 alumnes 
d’infantil, primària i secundària, 
i que pertany a l’AEC (Acció 
Escolar Catalana), entitat 
amb la qual comparteix una 
línia comuna basada en la 
catalanitat, l’arrelament al 

país i la laïcitat, concretades 
en el seu projecte educatiu. 
En aquest sentit, el centre es 
caracteritza per considerar 
els alumnes protagonistes de 
la seva educació; per atendre 
la diversitat; per l’atenció i el 
seguiment a través de tutories, 
i pel tractament igualitari de 
totes les àrees. “Eduquem 
humanament, científicament 
i artísticament, en el marc 
d’una escola catalana, laica i 
coeducativa”, expliquen.

Aquest curs 2018-2019 ha estat 
especial, ja que s’han commemorat 
els cinquanta anys d’aquest 
centre amb un extens programa 
d’activitats que han inclòs, entre 
d’altres, un cicle de xerrades, una 
cursa solidària i, fins i tot, un film. 
Des de la direcció del centre, 
Elisenda Cassi, explica que la 
filmació de la pel·lícula (http://www.
escolaberganti.org/la-pel·licula/) ha 
estat un èxit. “Va ser molt encertat 
comptar amb la coordinació 
d’Aina Ripol, exalumna de l’escola i 
directora de La Teatral“, i afegeix que 
“l’escola sempre ha procurat estar 
al servei dels alumnes un cop han 
finalitzat els estudis”.

Els actes commemoratius es 
van cloure el 15 de juny amb 
un sopar al centre, una jornada 
de celebració i retrobament. La 
directora del centre ha valorat 
l’aniversari com “un any molt 
especial per a la nostra escola 
i per a la família Cassi-Giralt, 
que va creure que havia de fer 
realitat el somni de formar els 
seus quatre fills i tots els que 
s’hi volguessin afegir, amb 
una educació basada en la 
generositat i el respecte, i en què 

Un sopar al centre, el 15 de juny, va tancar els actes commemoratius. ESCOLA BERGANTÍ Carme Giralt acompanyada per Neus, Jordi i Elisenda Cassi Giralt. ESCOLA BERGANTÍ

El desaparegut edifici del carrer 
de Lluís Millet, 53. ESCOLA BERGANTÍ

  FUNDACIÓ

L’Escola Bergantí va obrir les 

portes l’any 1968, amb set 

alumnes, en una petita casa 

de poble

els alumnes són protagonistes 
d’un aprenentatge d’investigació 
en què la cooperació és bàsica 
per a l’autoconeixement i 
l’esperit crític”. Cassi afirma que, 
“cinquanta anys més tard, som 
aquí amb la mateixa motivació, 
molta més il·lusió, esperit de 
servei i estima per la nostra 
professió. Gràcies a totes i tots per 
fer-ho possible i per molts anys!”. 
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ENTREVISTA

Ester Ribera
Entrenadora i jugadora de vòlei platja

Què et va portar a entrar  
en el món del vòlei?
Vaig començar en aquest esport 
com suposo que ho ha fet 
tothom, quan era petita, a l’escola, 
i a partir d’aquí va ser quan va 
anar evolucionant la meva relació 
amb el vòlei, i posteriorment amb 
el vòlei platja, fins a dia d’avui. 
Vaig començar com qualsevol, 
per afició, i ha anat evolucionant 
fins que m’hi he acabat dedicant, 
no només professionalment com 
a esportista en el seu moment, 
sinó que, fins i tot, he arribat a 
tenir la meva pròpia escola de 
vòlei platja al Masnou.

I què té la platja que no tingui 
la pista?
És un esport completament 
diferent. Per començar, una de les 
diferències és que en un equip de 
vòlei platja hi ha dos jugadors i a 
l’equip de vòlei pista són sis més 
els reserves. 

Les diferències tècniques són 
grans i les exigències físiques i 
tàctiques no tenen res a veure. En 
realitat, veus una xarxa pel mig i 
una pilota, però són dos esports 
diferents.

Al municipi, cada cop hi ha 
més presència del vòlei a la 
platja: s’hi fan torneigs i també 
s’hi poden veure jugadors i 
jugadores tot l’any. Podem 
dir que s’ha posat de moda? A 
què creus que es deu aquest 
creixement?
És un esport que enganxa. Sí 
que és veritat que al Masnou ara 
tenim una escola i que, a més, hi 
ha diferents torneigs populars 
que es van organitzant de manera 
anual i recurrent. Després, el Club 
Nàutic, en col·laboració amb 
l’Ajuntament del Masnou, ha fet 
que cada any se celebrin edicions 
del Campionat de Catalunya al 
Masnou.

Aleshores, és una moda? Sí, 
però jo crec que és una qüestió 
que aquest esport, un cop l’has 
provat, t’enganxa, perquè es 
practica a l’aire lliure, en un 
entorn agradable, i jo crec que a 
tots ens agrada practicar esports 
en contacte amb la naturalesa. 
Aquest és un dels punts forts i un 
dels atractius del vòlei platja.

L’Ester acumula diferents èxits que ha aconseguit al llarg de la seva trajectòria com a jugadora de vòlei 
platja: ha estat dues vegades campiona de Catalunya, el 2016 i l’any passat, el 2018; ha guanyat diverses 
proves del Campionat d’Espanya, i ha aconseguit diferents medalles durant els últims quinze anys, tant de 
bronze i plata com d’or. També, ha estat medalla de bronze en un campionat europeu sub-23, ha obtingut 
dues medalles més d’àmbit internacional en tornejos europeus i va estar en la lluita per aconseguir una 
plaça als Jocs Olímpics de Río de Janeiro 2016, en la fase de classificació continental.
Natural de Sant Pol de Mar, amb el Masnou hi té una forta vinculació des del 2011, quan va muntar l’escola 
de vòlei platja al Club Nàutic, on té prop d’una seixantena d’alumnes. Combina aquesta tasca amb la de 
directora d’operacions de la Península d’una empresa americana del sector del benestar. 

“Ser entrenadora és un 
projecte que qualsevol (o la 
majoria) d’esportistes tenim; 
és aquella part de tornar al 
teu esport el que t’ha donat”

 MIREIA CUXART

Foto: CARLO
S BIAN

CH
I
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“L’entorn, les condicions, 
l’extensió de platja i les 
instal·lacions conformen, 
tot plegat, unes condicions 
immillorables per a la 
pràctica del vòlei platja al 
Masnou”

A més de jugadora, ets 
entrenadora. Què t’aporta 
aquesta vessant?
Jo crec que ser entrenadora és 
un projecte que qualsevol (o 
la majoria) d’esportistes tenim. 
És aquella part de tornar al 
teu esport el que t’ha donat i, 
d’alguna manera, intentar canviar 
les coses des de baix cap a dalt, 
que és molt difícil. Tenir el teu 
projecte relacionat amb el que 
has fet tota la vida i que a la llarga 
vagi creixent és molt gratificant. 
En definitiva, es tracta de fer gran 
un projecte personal involucrat 
amb el teu esport. 

En l’àmbit esportiu, quines són 
les teves fites de cara al futur?
Després del 2016 vaig decidir 
que era moment de dir adéu 
a la competició internacional 
per diversos motius, personals 
i laborals. El vòlei platja m’havia 
ocupat tant de temps que 
realment no havia pogut fer carrera 
laboral i volia expandir-me en un 
altre àmbit, no només en l’esportiu. 

L’any passat vam ser campiones 
de Catalunya i el meu objectiu 
esportiu és intentar revalidar el 
títol i, al Campionat d’Espanya, 
voldria estar tan amunt com fos 
possible del rànquing nacional.

És el Masnou un referent 
de l’èxit del vòlei platja a 
Catalunya?
L’avantatge que tenim al 
Maresme, i sobretot al Masnou, 
és que ha patit pocs canvis 
quant a expansió de platja i 
això fa que sigui un entorn ideal 
per practicar-lo. Està a prop de 
Barcelona i ben comunicat, això 
és un punt a favor. Crec que 
l’entorn, les condicions, l’extensió 
de platja i les instal·lacions 
conformen, tot plegat, unes 
condicions immillorables. És 
més, puc dir que no existeix, 
ara mateix, cap escola de vòlei 
platja a Catalunya que tingui 
les condicions que hi ha al Club, 
quant a instal·lacions, vistes, 
terrassa, extensió de platja i bona 

comunicació amb el transport 
públic. Podem dir que som un 
referent.

Com a reivindicació, m’agradaria 
dir que tothom hauria de tenir 

més cura i consciència de com 
es deixen la platja i l’entorn. El 
Masnou té un greu problema amb 
això i, en el meu cas, com que 
treballo a l’aire lliure i amb una 
realitat com és la platja, un dels 
llocs que més ho pateix, veig que 
cal molt més civisme. 

Creus que es podrien fer més 
coses perquè encara hi hagués 
més afició?
L’Ajuntament es proactiu a l’hora 
d’organitzar coses relacionades 
amb el vòlei platja i tot això ajuda. 
Amb tot, crec que podríem fer-hi 
més, per exemple, treballant més 

la base amb un projecte de futur, 
que és potser el que falta: trobar 
gent jove que vulgui arribar a 
alguna cosa en aquest esport. La 
part amateur adulta ja la tenim 
coberta, hi ha molta gent que hi 
juga. 

No tothom és futurible per a 
un alt nivell del vòlei platja. 
M’agradaria que sortís una 
parella referent de joves que jo 
pogués formar i entrenar per a la 
competició. De fet, penso que és 
un tema de col·laboració entre les 
escoles del municipi i l’escola de 
vòlei platja.  

Foto: FIVB
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TRIBUNA POLÍTICA

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

Neus Villarrubia
Portaveu del  
Grup Municipal  
de FEM MASNOU

Ernest Suñé
Portaveu del Grup 
Municipal del 
PSC-CP

Iniciem un nou mandat

A les darreres eleccions municipals, 
amb uns resultats històrics, Esquerra 
Republicana ha estat la primera força a 
Catalunya, tant en vots com en regidors, 
i en clau local, ERC - Acord pel Masnou 
ha rebut el suport de 4.690 masnovins 
i masnovines, fet que ens ha permès 

revalidar l’alcaldia, i des d’aquí us volem 
mostrar el més sincer agraïment.

ERC és un partit transversal i plural, 
format per gent diversa, amb diferents 
perfils i inquietuds, però amb un 
ampli sentit de compromís de treball, 
que fa política des de la proximitat, 
el diàleg i la participació, perquè sols 
treballant al costat dels veïns i veïnes 
s’assoleix el coneixement del territori, 
i és imprescindible conèixer el territori 
per liderar els canvis que el nostre poble 
necessita.

Durant els darrers quatre anys, hem 
centrat els esforços i hem treballat 
amb rigor i perseverança per assolir 
els objectius i reptes als quals ens vam 
comprometre: millorar l’espai públic 

i, alhora, impulsar polítiques socials, 
recuperant la iniciativa en molts àmbits, 
especialment en el manteniment de la 
via pública, un mandat amb una forta 
capacitat inversora que ha permès 
accelerar moltes obres urbanístiques. 

Encarem un nou mandat amb l’objectiu 
de donar continuïtat a la feina feta: 
seguirem apostant per l’espai públic 
de qualitat i desenvolupant projectes 
urbanístics pendents que han d’acabar 
d’estructurar el nostre municipi. 
Però el principal repte haurà de ser 
centrar-se en la totalitat de masnovins 
i masnovines, en les polítiques de 
serveis a les persones que, juntament 
amb la millora del municipi, ens han de 
permetre assolir l’objectiu d’aconseguir 
un Masnou ple de vida per a tothom, 

des d’Ocata fins al Bellresguard, i des del 
front marítim fins al Masnou Alt.

I per fer-ho, comptem amb un equip de 
dones i d’homes d’esquerra, vinculats 
fortament al municipi, republicans, 
independentistes, compromesos 
amb la sobirania del nostre país. Un 
equip liderat pel nostre alcalde, Jaume 
Oliveras, i format per l’Oriol, la Yulay, 
l’Albert, la Neus, el Sergio, la Cristina, 
en Ricard i jo mateixa. A tots nosaltres 
ens han brindat una oportunitat per 
treballar pel nostre municipi i al servei 
dels nostres conciutadans, i ho farem de 
l’única manera que sabem fer-ho: amb 
proximitat, dedicació, responsabilitat 
i rigor. Fem-nos mereixedors de la 
confiança que ens han dipositat.

Prou violència contra les dones, prou 
racisme. Per  un Masnou respectuós, 
tolerant i acollidor!

L’agressió sexual contra una jove al 
Masnou per part d’un menor magrebí 

acollit a l’alberg de joventut ha 
estat l’espurna que ha necessitat la 
intolerància per mostrar el seu rostre, 
convertit en la violenta turba que va 
assaltar el centre d’acollida on van 
resultar ferits alguns menors acollits i els 
seus tutors.

La convocatòria de la manifestació 
des de xarxes socials va fer d’efecte 
potenciador i engrescador i va 
aconseguir que veïnes i veïns nostres, 
que segurament l’endemà es penedien 
dels fets, es manifestessin davant 
l’Ajuntament.

Mentrestant, a la mateixa hora, una altra 
contramanifestació també convocada 
davant l’Ajuntament com a reacció a 

la primera va congregar també moltes 
persones.

Els crits i consignes d’un i altre bàndol 
s’utilitzaven com a arma llancívola, 
crispant encara més l’ambient.

Una persona que ha estat identificada 
com a membre de VOX i que no és del 
Masnou dirigia la turba que va pujar 
cap a l’alberg, amb les conseqüències 
que tots sabem. Un operatiu policial 
mal dimensionat unit a la impossibilitat 
de cobrir tots els escenaris oberts als 
diferents punts del municipi va fer la 
resta.

La manifestació del dilluns a la tarda 
contra aquests lamentables fets va ser 

un èxit de convocatòria i veïnes i veïns 
del Masnou vam fer un crit unit enfront 
de la violència contra les dones i el 
racisme.

La lectura del manifest, al qual van 
donar suport la majoria de partits 
del Masnou, demostra que hi ha una 
unitat d’acció.

Cal fer ara un procés per repensar allò 
que hem pogut fer malament, partits, 
institucions, ciutadania... Repensar-
nos i rectificar. 

Hem de fer un acte de contrició. Hem 
de recuperar el camí de la concòrdia. 
Fem-ho per un Masnou respectuós, 
tolerant i acollidor!

Per la convivència i la cohesió social

Veïns i veïnes, comencem per presentar-
nos. Som Fem Masnou, una nova 
candidatura formada per gent diversa 
amb vocació de posar la vida al centre 

de la política i fer de la participació i 
la transparència les nostres principals 
eines polítiques. La nostra estrena, 
lamentablement, ha coincidit amb el 
pitjor conflicte comunitari que ha viscut 
el poble en molts anys.

Durant el primer Ple, el passat 4 de 
juliol, davant l’Ajuntament es van viure 
moments de gran tensió. Hem de 
reconèixer que no vam reaccionar a 
temps i que hauríem d’haver demanat 
l’aturada i suspensió del Ple i que tots 
els regidors i regidores, amb l’alcalde 
al capdavant, baixéssim a parlar amb 
els veïns i veïnes del poble. Us vam 
demanar en campanya que fóssiu 
exigents amb tots els grups municipals 

i per això creiem oportú iniciar aquest 
primer text realitzant autocrítica.
Com us dèiem, el conflicte que tenim 
sobre la taula és prou important. 

D’una banda, agressions masclistes 
que no s’aturen i que al nostre poble 
es compten per desenes cada any, 
encara que només es posi el focus en 
algunes. D’altra banda, actituds racistes i 
xenòfobes que van acabar amb un assalt 
intolerable d’un equipament públic 
amb menors d’edat a dins. Contra el 
masclisme i el racisme no hi ha fissures, 
tolerància zero i màxima contundència 
judicial.

A Fem Masnou no amagarem el cap 
sota l’ala com ha estat fent el Govern 

municipal, esperant que altres 
administracions resolguin els problemes 
del Masnou. Des del primer dia ens 
hem posat al servei del Govern i de la 
resta de grups municipals per buscar 
consensos. Consensos que parteixin 
d’una anàlisi compartida de la realitat 
i que no facin de l’adhesió a la figura 
de l’alcalde una condició per poder 
sumar-s’hi. Tenim diversos problemes 
sobre la taula que haurem d’afrontar 
amb tota la intel·ligència col·lectiva i 
molta empatia. El masclisme i el racisme 
són els principals d’aquests problemes, 
sense oblidar que el sentiment de por 
i inseguretat està present en la nostra 
comunitat i cal afrontar-ho; negar els 
problemes mai no ha estat una solució.
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Les veïnes som poble quan caminem i 
lluitem plegades

El dijous 4 de juliol, veïnes del Masnou 
vam sortir al carrer per evitar que el discurs 
de l’odi es difongués lliurement. Uns dies 
més tard, el 8 de juliol, el Masnou va ser 

Durant aquestes últimes setmanes, al 
Masnou han succeït diversos fets, tots molts 
greus. D’una banda, hi ha hagut fins a tres 
atacs seguits contra el col·lectiu LGTBI, amb 
pintades amb diferents insults i l’esvàstica en 
diversos bancs públics i en els cartells de les 
entrades del municipi que manifesten que el 
Masnou és un municipi gayfriendly.

D’altra banda, durant la celebració de la Festa 
Major del municipi, més concretament la 
matinada del dissabte 29 de juny, hi va haver 
una temptativa d’agressió sexual a una dona. 
La persona a la qual s’imputa el delicte i que 

poble en una manifestació multitudinària. 
La lluita era clara: contra el masclisme i 
la xenofòbia. Contra el masclisme que 
comet agressions com la que va patir una 
noia durant la Festa Major d’enguany, i a 
qui reafirmem tota la nostra solidaritat, i 
també contra el que emana del sistema 
patriarcal que tot ho impregna i s’escola 
en el nostre dia a dia; perquè té mil formes 
i s’inocula de mil maneres diferents. I 
contra la xenofòbia que agredeix menors. 
I també la que estén rumors i fomenta 
la por al diferent; la que criminalitza 
col·lectius vulnerables; la que s’instal·la 
en els aparells de l’Estat i penetra en les 
seves institucions; la que es blanqueja 
en molts mitjans, i la que massa sovint 
està protegida pel sistema. No oblidem 
que l’única persona detinguda va ser una 

antifeixista que protestava justament 
contra l’agressió masclista i contra la 
xenofòbia. Vergonya d’actuació policial.

Les lluites són clares. I el camí és llarg

El Masnou ha decidit ser poble d’acollida, 
antiracista i feminista. Per això, veïnes, 
entitats i moltes de les forces polítiques 
del municipi vam caminar plegades per 
dir, de nou, que no passaran. 

I perquè no passin hem d’exigir:
•  Un gir de 180 graus en l’actitud de 
l’Ajuntament envers les entitats 
autoorganitzades del poble: suport 
explícit i espais de col·laboració mutus.

•  Prioritzar una intervenció educativa 
transversal a tots els nivells amb la 

participació protagonista d’entitats i 
persones que ja treballen per la cohesió 
social.

•  Que la DGAIA destini els recursos 
humans i materials necessaris per 
tal d’atendre de manera efectiva les 
necessitats dels joves tutelats i que la 
direcció del centre d’acollida tingui 
una actitud més oberta al poble i a la 
intervenció comunitària per revertir la 
situació que ara tenim.

•  Que la policia i la justícia actuïn de 
manera contundent i efectiva contra les 
manifestacions xenòfobes i obertament 
feixistes i depurin responsabilitats per la 
passivitat d’alguns funcionaris públics 
enfront dels xenòfobs i racistes, així com 
per les actuacions injustificades contra 
col·lectius antifeixistes. 

ha estat detinguda i ha passat a disposició 
de la Fiscalia és un menor estranger no 
acompanyat, el qual està sota la tutela de 
la DGAIA i residia a l’alberg del Masnou, 
reconvertit en centre de menors. Cal dir 
també que l’agressió va ser evitada gràcies a 
la intervenció d’altres menors tutelats.

D’aquest fet van derivar diferents 
manifestacions en suport de la víctima i 
condemnant l’agressió sexista i també una 
de caràcter racista i xenòfoba en contra dels 
menors no acompanyats, que va acabar en 
un assalt a l’alberg amb quatre ferits i una 
persona detinguda que formava part d’una 
contramanifestació per evitar l’assalt.
Tots aquests fets han produït una situació 
d’inseguretat al municipi que l’Equip de 
Govern ha de revertir de manera immediata. 
El nostre grup municipal no tolera i 
condemna tot atac homofòbic, sexista, 
racista i xenòfob, i fa una crida a l’Ajuntament 
i a la ciutadania per tal d’aconseguir 

erradicar aquesta classe de comportaments 
i a la vegada tenir tolerància zero davant 
d’aquests fets. Només entre tots i totes ho 
aconseguirem.

En un altre sentit, en relació amb els menors 
no acompanyats, l’Equip de Govern, en els 
comunicats oficials sobre els fets, ha al·legat que 
s’ha reunit amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Família per tal de demanar més recursos 
per a la inclusió social del col·lectiu al municipi. 
El nostre grup municipal, tot i que ha notat una 
manca de transparència en aquest tema, entén 
que hi ha circumstàncies que van més enllà de 
les competències municipals, però el que té 
clar és que l’Ajuntament no es pot inhibir del fet 
que al Masnou hi hagi menors no acompanyats 
en unes condicions inadequades per a la seva 
inclusió. Creiem que, tot i que la DGAIA és el 
tutor legal i per tant responsable dels menors, 
aquests nois estan empadronats al Masnou 
i, per tant, com a masnovins, l’Ajuntament 
també n’és responsable i no pot fer el sord. 

Tot i així, ha de seguir exigint fermament una 
millor gestió del procés d’integració, acollida, 
tutela i formació dels menors, ja que en aquests 
moments s’imposa coordinar l’autogestió 
d’aquesta problemàtica amb la participació 
i implicació de tot el consistori, les diferents 
xarxes, entitats municipals, representants dels 
menors i persones que estan treballant per a 
la seva integració al municipi. Per a aquest fi, 
pensem que es requereix un òrgan transversal 
i multidisciplinari, liderat per la societat 
masnovina, com a principal garant de l’èxit de 
la proposta.

Esperem que l’Equip de Govern i tots 
plegats estiguem a l’altura de les actuals 
circumstàncies i evitem posicionaments 
partidistes i poc unitaris que puguin donar 
ales a plantejaments oportunistes i xenòfobs, 
a la vegada que puguem ser prou autocrítics 
per afrontar les dificultats inherents a la 
qüestió.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

No és racisme, no és extrema dreta, 
no és feixisme

El primer que vull manifestar és la 
repulsa del nostre grup als moments 
violents que es van viure en la 
manifestació que un nodrit grup 
de veïns va convocar el dijous 4 de 
juliol davant la porta de l’Ajuntament 
per expressar el rebuig per l’intent 
d’agressió sexual patit per una 
jove masnovina, i per reclamar més 
seguretat als nostres carrers i places, 
i més control del col·lectiu dels MENA 
allotjat a l’alberg. La violència no pot 
combatre’s amb més violència, per 
la qual cosa rebutgem determinats 
comportaments de poques persones 
que no van saber mantenir la calma 

enfront de la provocació d’algun dels 
MENA.
Ara bé, titllar tots els manifestants 
(persones grans, famílies senceres, 
adults i joves) de racistes, feixistes i 
no quants adjectius pejoratius més és 
molt i molt injust. Potser l’estratègia 
dels qui cataloguen així aquesta 
manifestació, convocada uns dies 
abans en grups de Facebook que 
parlen del Masnou, passa per això, 
per intentar desacreditar i amagar 
una legítima queixa veïnal: volem 
més seguretat; volem més control 
del col·lectiu dels MENA; volem més 
recursos per atendre aquests menors 
de manera efectiva; i volem que 
els MENA que delinqueixin siguin 
immediatament expulsats de l’alberg.

El nostre grup va ser l’únic que 
defensava en el seu programa 
electoral una actuació concreta amb 
el col·lectiu dels MENA, cosa que ens 
va costar algun improperi del tipus 
racistes i feixistes, però el cert és que 
al Masnou hi ha un problema de 
civisme i delinqüència protagonitzat 
per alguns d’aquests MENA i mirar 
cap a una altra banda o dir que no 
tenim competències per abordar 
una possible solució no fa més que 
engrandir el problema i l’enuig veïnal.

Abordem aquest problema amb 
serenitat, amb diàleg, amb recursos, 
amb sentit comú, i fem que el nostre 
poble recuperi part de la normalitat 
perduda aquests darrers mesos.
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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

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Vista del Masnou des d’arran de mar on es po-
den veure persones gaudint de les activitats 
típiques de la platja a l’estiu. En primer terme 
s’observen tres persones sobre un patí de 
rems que s’anomena Nuri. Al darrere es poden 
veure les estructures dels Banys de Sant Pere 
i nombroses casetes de bany. Al fons podem 
observar el campanar i l’edifici de l’església de 
Sant Pere abans de la dècada dels anys seixan-
ta, quan l’arquitecte Marià Ribas va dissenyar 
els dos cossos superiors de la torre del campa-
nar. És curiós destacar que encara no s’havia 
construït el conjunt de blocs de pisos de la 

carretera i l’arbre gran que apareix a la foto-
grafia probablement pertanyia als jardins de 
la masia coneguda com a Mas Nou (aquesta 
zona es va edificar als anys setanta i actual-
ment és tota l’àrea coneguda com la Baixada 
del Port). 

Autor: Teresa Torres
Data: pels volts de l’any 1955
Donació: Família Vendrell
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, 
fotografia número 13.241

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jul 2
#Concentració en suport a la víctima i condemnatòria de 
l’agressió sexual del 29 de juny a #elMasnou.
Dimecres 3 de juliol, a les 20 h, als jardins de Can Malet. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jun 27
Preparats i preparades? Avui comença la #FMelMas-
nou2019!  
Enguany, les tres nimfes faran aparèixer un nou ésser mà-
gic. No us podeu perdre el #pregó! 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jun 21
El #DiaMundialELA, @elmasnou_cat se suma a la campanya 
endegada per la @fmiquelvalls per donar a conèixer la ma-
laltia: 
Part de l’Equip de Govern d’#elMasnou s’ha fet una fotogra-
fia #FesunGestperlELA. 
Aquesta nit, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de verd. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jun 19
Publicat el número especial del butlletí municipal ‘#ElMas-
nou Viu’ dedicat a la #FestaMajor de Sant Pere 2019. 
Inclou el #programa complet de la celebració, que enguany 
serà del 27 al 30 de juny.
#FMelMasnou2019

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jun 18
L’Ajuntament d’#ElMasnou condemna els atacs #LGTBI-fò-
bics i expressa la seva solidaritat cap a @som_masnou i tot 
el col·lectiu.
Aquests atacs no aconseguiran res: el Masnou continuarà 
sent un municipi #Gayfriendly i tothom continuarà sent 
lliure per estimar. 
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Rep l’Ajuntament del Masnou alguna compensació econòmica 
per acollir menors tutelats?

El Masnou acull menors estrangers no acompanyats des que, el se-
tembre de 2018, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya, que té la competència 
en atenció als menors, va escollir l’Alberg Batista i Roca del Masnou 
(propietat d’aquest organisme) com a centre d’acollida. Actualment, 
al centre hi ha 50 menors migrats sols. 

L’Ajuntament del Masnou no rep cap ajuda econòmica per acollir 
aquests menors i les despeses que es deriven de la seva estança són 
totes a càrrec de la Generalitat. Els menors estan assistits les 24 hores 
del dia per professionals de l’entitat contractada per la DGAIA, en-
carregada de gestionar el centre i fer l’acompanyament als joves. Els 
menors tutelats reben una retribució simbòlica de caràcter econòmic 
d’un euro al dia.
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Dissabte 20
18 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta

42a Trobada Country

Ho organitza: Country Ocata

De 19 a 20.30 h
Lloc: Casa de Cultura

Itinerari “El Masnou sota les bombes”

Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou (93 
557 18 30, museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 23
Lloc: Diversos espais

Festival Ple de Riure

Ja són vint-i-tres les edicions del Festival 
Internacional de Teatre Còmic Ple de 
Riure, una convocatòria que vol enriquir 
els estius del Masnou i el Maresme 
amb propostes culturals que ampliïn 
els horitzons de la realitat gràcies a 
la imaginació i la fantasia del teatre 
còmic. Durant unes hores, artistes 
d’arreu instal·len el seu particular món 
al Masnou, per convidar-nos a conèixer 
innumerables possibilitats d’emocionar-
nos a través de les rialles. 
Podreu gaudir d’aquest Festival del 23 al 
27 de juliol. En trobareu més informació 
al número especial d’El Masnou Viu 
sobre el Ple de Riure i a  
www.plederiure.cat.

Dissabte 27
De 19 a 20.30 h 
Lloc: Pl. de l’Església

Tourist and cultural route “El Masnou, 
terra de mar”

Itinerari en anglès. Cal inscripció prèvia: 
Oficina de Turisme - Casa de Cultura 
(93 557 18 34, turisme@elmasnou.
cat), Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou (93 557 18 30, museu.nautica@
elmasnou.cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 19 a 20.30 h
Lloc: Pl. de l’Església

Itinéraire “El Masnou terre  
de mer”

Itinerari en francès. Cal inscripció prèvia: 
Oficina de Turisme - Casa de Cultura 
(93 557 18 34, turisme@elmasnou.
cat), Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou (93 557 18 30, museu.nautica@
elmasnou.cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

AGOST

Divendres 2
16 h
Lloc: Casa de Cultura

Obertura de l’exposició “Un any sense 
Iago Pericot”

La Casa de Cultura recorda la vessant 
com a artista visual del polifacètic i 
enyorat Iago Pericot en el mes en què es 
compleix el primer any de la seva mort. 
La mostra ofereix una  petita selecció 
de treballs pictòrics en què va reflectir i 
denunciar l’actualitat política i social del 
seu temps. Es podrà visitar fins al 8 de 
setembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

Diumenge 11
D’11 a 12 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina 
d’Aigua (pl. d’Ocata, 7)

Mine d’Eau del Masnou

Visita en francès. Cal inscripció prèvia: 
Oficina de Turisme - Casa de Cultura 
(93 557 18 34, turisme@elmasnou.
cat), Museu Municipal de Nàutica del 

Masnou (93 557 18 30, museu.nautica@
elmasnou.cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 12 a 13 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina 
d’Aigua (pl. d’Ocata, 7)

Water Mine of El Masnou

Visita en anglès. Cal inscripció prèvia: 
Oficina de Turisme - Casa de Cultura (93 
557 18 34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou (93 557 
18 30, museu.nautica@elmasnou.cat) o 
www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 17
De 19 a 20.30 h
Lloc: Escola Ocata (Pg. de Romà Fabra, 3)

Itinerari “El modernista desconegut: 
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda 
i Amigó”

Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou (93 
557 18 30, museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 24
De 19 a 20.30 h
Lloc: pl. de l’Església

Itinerari “El Masnou, terra de mar”

Us convidem a una emocionant i 
enriquidora passejada pels carrers, 
edificis i racons més sorprenents de la 
vila del Masnou.
Cal inscripció prèvia: 
Oficina de Turisme - Casa de Cultura 
(93 557 18 34, 
turisme@elmasnou.cat), Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou (93 557 18 30, 
museu.nautica@elmasnou.cat) o www.
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

SETEMBRE

Diumenge 8
D’11 a 12 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina 
d’Aigua (pl. d’Ocata,7)

Visita a la Mina d’Aigua

Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou (93 
557 18 30, museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 10 
19 h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

Conferència: “Catalunya i les 
identitats nacionals al segle XXI”

L’oferirà Ferran Sáez, doctor en Filosofia 
per la Universitat de Barcelona i 
professor titular a la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals 
de la Universitat Ramon Llull.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 11 
11.30 h
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre

Ofrena floral

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 13 
19 h
Lloc: Espai Casinet
Inauguració de l’exposició “Sonia 
Pulido. Il·lustracions”
L’Espai Casinet i la Casa de Cultura 
proposen un repàs per l’obra de Sonia 
Pulido. Resident al Masnou,  
Sonia Pulido ha desenvolupat una 
rellevant trajectòria al sector editorial, 
a la premsa i en cartelleria, tant a l’estat 
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espanyol com internacionalment. 
Durant la inauguració, la companyia 
Domichovsky & Agranov presentarà un 
número del seu espectacle Davaiii. 
La mostra es podrà visitar fins al 13 
d’octubre a l’Espai Casinet i fins al 6 
d’octubre a la Casa de Cultura.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 14
De 19 a 20.30 h
Lloc: Casa de Cultura

“Tasta el Masnou”, degustació de 
productes locals

Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou (93 
557 18 30, museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat. 
Preu: 7 €. Pagament a través de 
www.quedat.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 15
De 10 a 15 h
Lloc: Carrer de Sant Miquel

La Ganga al Carrer Sant Miquel

Els comerciants treuen la botiga al carrer 
amb ofertes de productes de final de 
temporada. 
Hi haurà activitats complementàries: 
tallers infantils, actuacions musicals, etc., 
i degustacions i paella popular a càrrec 
del Mercat Municipal del Masnou.
Ho organitzen: El Masnou Comerç 
(Federació del Comerç, la Indústria i el 
Turisme del Masnou) i Mercat Municipal

Dimecres 18
De 17.30 a 19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

BiblioLab: Moc zombi

Descobrirem la fórmula més òptima 
perquè feu el vostre 
propi slime.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona

ALTRES INFORMACIONS

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL 
Juliol
Del 2 al 7: Aparcament d’Amadeu I • Del 16 al 21: Torrent de Can Gaio
Dies 30 i 31: Pau Casals
Agost
De l’1 al 4: Pau Casals • Del 13 al 18 (dia 15 d’agost festiu): Aparcament d’Amadeu I
Del 27 al 31: Torrent de Can Gaio
Setembre
Dia 1: Torrent de Can Gaio • Del 10 al 15 (dia 11 de setembre festiu): Pau Casals
Del 24 al 29: Aparcament d’Amadeu I

L’Espai, servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual 
L’Espai és un servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual, un punt 
d’acompanyament a persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, queers i 
intersexuals, per tal d’aclarir dubtes i sentiments, així com per orientar i acompanyar 
les famílies. Està situat a la seu de l’entitat Som Masnou, a l’av. de Joan XXIII, 13-17. 
Horari d’atenció: dimarts i dijous, de 10.30 a 13 h.

Mostra del Concurs Fotogràfic Serralada Litoral
Del 2 al 30 de setembre, la Biblioteca Joan Coromines acollirà una mostra del Concurs 
Fotogràfic Serralada Litoral, organitzada en col·laboració amb el Parc de la Serralada 
Litoral.

Inscripcions als clubs de lectura infantils de la Biblioteca
Entre el 16 i el 28 de setembre es podran fer les inscripcions als clubs de lectura 
infantils de la Biblioteca Joan Coromines, al mateix equipament.

Propera sortida del Casal de la Gent Gran de Can Malet
El Casal de Gent Gran de Can Malet organitza una estada de set dies a Sant Carles de 
la Ràpita. La sortida és prevista el 23 de setembre a les 9.30 h. Per a més informació i 
reserves, contacteu amb el Casal, al telèfon 93 555 47 26.

Activitats continuades de les entitats

Són diverses les entitats del Masnou que organitzen una programació estable 
d’activitats al llarg del curs. Les podreu trobar en detall a l’espai de l’agenda de www.
elmasnou.cat:
•  Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren con los lobos, del grup de 
lectura Dones del Masnou.

•  Activitats continuades de balls en línia i balls populars de festa, country, sevillanes, 
sardanes, taitxí i txikung, guitarra, balls moderns infantils i juvenils, teatre musical infantil 
Disney, teatre musical infantil i juvenil, flamenc per a adults i per a infants, i criança junts, 
de les entitats Luz del Alba i l’Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt.

•  Activitats continuades d’estiraments, reeducació postural, a càrrec de l’Associació 
Afibromare Masnou. 

•  Activitats continuades de country i sevillanes, a càrrec del col·lectiu A Ballar. 
•  Activitats continuades d’escriptura creativa, a càrrec del col·lectiu Banc del Temps 
del Masnou.

•  Tallers d’intercanvi lingüístic d’Aprenem.
•  Classes de country, de Country Ocata.
•  Espai per fer manualitats, jocs, labors i sessions de patchwork a Ca n’Humet, de Fem Fira.
•  Lliga Catalana d’Escacs, del Club Escacs El Masnou.
•  Lliga Catalana de Billar, del Club Billar El Masnou.

COMISSIONS PREPARATÒRIES DE LA JORNADA D’ENTITATS 
• Primera reunió: 22 de juliol, a les 20 h a l’Espai Casinet 
• Segona reunió: 9 de setembre, a les 20 h a l’Espai Casinet 
• Tercera reunió: 16 de setembre, a les 20 h a l’Espai Casinet 
•  Quarta reunió: 23 de setembre, a les 20 h a l’Espai Casinet 
• Cinquena reunió: 7 d’octubre, a les 20 h a l’Espai Casinet 

CAMPANYES EN MARXA A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
Matrícules CFPAM curs 2019-2020, del 2 al 9 de setembre. Els cursos són: 
•  Curs de formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (PPACFGM)
•  Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
•  Curs de formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior (PPACFGS) 
/ Preparació proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys (PAU45)

•  Taller d’anglès inicial 1 •  Taller d’anglès inicial 2 •  Taller Practiquem l’anglès inicial
•  Taller d’informàtica inicial 
•  Taller d’informàtica nivell 1: mòbil i Internet (bàsic) i processador de textos -Word (bàsic)
•  Taller d’informàtica nivell 2: tractament d’imatge i so (bàsic) i presentació de continguts 
- PowerPoint (bàsic)

Avís: A partir de les 16 h del 10 de setembre, al CFPAM s’obrirà la matrícula viva en aquells 
cursos en què encara hi hagi places. 
Renovació del DNI al Masnou durant el mes de setembre. A partir del 13 de 
setembre, les persones interessades a renovar el DNI podran demanar cita prèvia a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, carrer de Roger de Flor, 23), a partir de les 8.30 h. Les 
renovacions es faran el dia 19 de setembre al Casal de la Gent Gran de Can Malet (pg. de 
Marià Rossell, 11) de les 9 a les 12.30 h, i les recollides seran el 25 de setembre al mateix 
equipament. Les cites són limitades i es donaran a la gent gran i a les persones amb 
dificultat de mobilitat; si no s’exhaureixen, es donaran a la resta de persones interessades 
per ordre d’arribada. Només es donaran dues cites per persona i tenen prioritat les 
persones empadronades al municipi, que s’hauran d’acreditar amb el DNI original.

Servei farmacèutic de guàrdies del Masnou

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
JULIOL

AGOST

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
RIERA

2
FÀBREGAS

3
VIAMAR

4
DOMÍNGUEZ

5
AYMAR

6
OCATA

7
OCATA

8
FÀBREGAS

9
VIAMAR

10
DOMÍNGUEZ

11
AYMAR

12
OCATA

13
RIERA

14
RIERA

15
FÀBREGAS

16
DOMÍNGUEZ

17
AYMAR

18
OCATA

19
RIERA

20
FÀBREGAS

21
FÀBREGAS

22
DOMÍNGUEZ

23
AYMAR

24
OCATA

25
RIERA

26
FÀBREGAS

27
VIAMAR

28
VIAMAR

29
VIAMAR

30
RIERA

31
DOMÍNGUEZ

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
OCATA

2
FÀBREGAS

3
AYMAR

4
AYMAR

5
FÀBREGAS

6
OCATA

7
RIERA

8
VIAMAR

9
FÀBREGAS

10
DOMÍNGUEZ

11
DOMÍNGUEZ

12
VIAMAR

13
FÀBREGAS

14
RIERA

15
RIERA

16
DOMÍNGUEZ

17
OCATA

18
OCATA

19
AYMAR

20
VIAMAR

21
DOMÍNGUEZ

22
AYMAR

23
OCATA

24
RIERA

25
RIERA

26
DOMÍNGUEZ

27
AYMAR

28
OCATA

29
RIERA

30
DOMÍNGUEZ

31
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