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El Masnou viu un Onze de
Setembre festiu i reivindicatiu Pàg. 8-9
El 25 de setembre finalitza el
període per demanar ajuts per
rehabilitar habitatges
Pàg. 11

Acaba la transformació
del c. de Roger de Flor com
a zona de vianants
Pàg. 13

Espectacles de qualitat i per a tots
els gustos a la nova temporada de
l’Espai Escènic
Pàg. 16-17

Jaume Oliveras
Alcalde

Deixem enrere les vacances d’estiu i iniciem el mes de setembre. Comença el curs escolar
amb normalitat. I reprenem l’activitat municipal a ple rendiment. Hem finalitzat una obra
tan emblemàtica com la conversió en zona de vianants de tot el carrer de Roger de Flor.
Hem dotat de qualitat urbana un carrer que ens ajuda a vertebrar un espai públic per a
la ciutadania que ens relliga també amb la recuperació d’un altre gran espai públic com
és la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. També hem finalitzat l’obra del carrer de l’Abat
Escarré, que millora l’entorn per als veïns i veïnes i d’una instal·lació municipal com el
Camp d’Esports d’Ocata. I finalitzem també la primera fase dels Masovers, que permet
un nou accés al camp d’Esports del Masnou. Iniciem aquesta tardor també estrenant
programació cultural: a l’Espai Escènic Ca n’Humet, a l’espai d’arts visuals del Casinet i la
programació vinculada al patrimoni cultural. El Govern municipal també està enllestint
la proposta de pressupost per a l’any 2020 i també el Pla d’actuació municipal per a tot
aquest mandat fins al 2023.
Però també iniciem un nou curs polític en l’àmbit de país marcat per la Diada Nacional
de l’11 de Setembre, com cada any. Però aquesta vegada condicionada i en espera de
conèixer una sentència contra els presoners i presoneres i encausats independentistes.
Aquesta Diada, més que mai, independentment de la sentència, només podem reclamar-ne —i ho hem de fer— la llibertat. Des de la fermesa i el diàleg, hem de continuar
treballant per aquells objectius que només poden portar a decidir el nostre futur i construir una república de llibertats.
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INSTITUCIONAL

El Ple del juliol aprova modificacions del planejament
urbanístic per construir habitatges socials
També es va donar llum verda a les dedicacions i sous dels electes del nou consistori
i necessitats actuals de la
població”, continuava Plana.
Resultat d’aquesta reflexió, el
canvi proposat per l’Equip de
Govern és que els 17 habitatges
unifamiliars de 300 metres
quadrats es converteixin, sense
augmentar sostre edificable, en
47 habitatges plurifamiliars de
90 metres quadrats. Plana també
va recordar que la Generalitat
és l’organisme delegat de
l’aprovació definitiva d’aquesta
modificació.

Sessió plenària del 25 de juliol. MIREIA CUXART

E

l Ple del 25 de juliol
de l’Ajuntament del
Masnou va aprovar dues
modificacions del Pla general
d’ordenació urbanística del
Masnou (PGOU) per a la
construcció d’habitatges:
la del sector Llevant - La
Colomina, al final d’Ocata, per
a habitatge privat, i la dels
àmbits dels carrers d’Olivé Gumà
i Montevideo i l’avinguda de
Cusí i Furtunet, per a la creació
de sòls d’habitatge dotacional.
D’altra banda, també van quedar
aprovades les dedicacions i
retribucions dels membres de
la corporació local, així com
les del personal eventual. Tot
i estar en minoria, l’Equip de
Govern d’ERC va aconseguir
prou suport dels grups polítics
per aprovar aquests punts, que,
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en el cas urbanístic, va comptar
amb el vot favorable del PSC (i
també de Cs i la CUP en alguns
dels punts) i, en el cas de les
retribucions dels electes i el
personal eventual, de Cs.
>M
 odificacions del PGOU per
a la construcció d’habitatges
Dues modificacions urbanístiques
que ja havien estat objecte de
debat en plens de l’anterior
mandat van quedar aprovades.
D’una banda, la del sector
Llevant-La Colomina, que,
tal com va explicar el regidor
d’Urbanisme, Ricard Plana,
parteix d’una iniciativa de
l’Ajuntament, “en veure la
possibilitat d’aconseguir
3.000 metres quadrats més
d’equipaments per al municipi
fent unes modificacions de

planejament”. Seguint el
procés d’aprovació per a temes
d’aquestes característiques,
després de l’aprovació inicial
i provisional, la Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat el
va aprovar “convidant a fer una
reflexió sobre si la relació sostredensitat de la tipologia era la més
adequada a les circumstàncies

HABITATGE

Les modificacions
urbanístiques permetran
crear 47 habitatges a
Llevant-La Colomina i, també,
incorporar 90 habitatges més
al parc públic

Aquest punt va comptar amb
el vot favorable del PSC (3 vots)
i CUP (1 vot), a més de l’Equip
de Govern (ERC, 9 vots). Fèlix
Clemente (CUP) va defensar la
tipologia d’habitatge, no abans
sense dir que “no estem a favor de
la construcció d’habitatge privat
i hem demanat una moratòria
de construcció, però aquí el que
s’aprova és una tipologia o altra
d’habitatge”. Ernest Suñé (PSC)
va confirmar el vot favorable
“seguint amb la línia del que hem
estat fent en ocasions en les quals
aquest tema ha estat debatut i
votat”.
Per contra, Cs va canviar el sentit
del vot d’anteriors vegades.
Frans Avilés va explicar que, a
banda del dubte jurídic que els
suposava la modificació, “una de
les coses que ens ha fet canviar
és que la modificació pot generar
més problemes de mobilitat i
contaminació, entre d’altres”.
També contraris a la proposta, el
grup de JxCAT-Units va explicar
a través del seu portaveu, Romà
López, que no veien justificat
el canvi fet d’acord amb un

INSTITUCIONAL
informe de la Generalitat “que
només diu que l’Ajuntament
valori i justifiqui la viabilitat del
desenvolupament del polígon
d’actuació que es delimita i,
en cas de no ser viable, ajusti
la proposta per aconseguir-ne
la viabilitat, atès el seu evident
interès públic”. També va
anunciar que podrien presentarhi al·legacions “per tal que no es
vulnerin drets de ciutadans a la
participació”.
Fem Masnou va optar per
l’abstenció i va demanar la
retirada del punt, perquè, tal com
va dir la regidora Isabel Redaño,
“pensem que sobre habitatge
hauríem de parlar-ne amb
tranquil·litat”. Redaño va afegir
que “cal escoltar més els veïns, els
usuaris dels equipaments afectats
i la ciutadania en general abans
de seguir aprovant pedaços de
La Colomina sense tenir gaire clar
cap a on anem”.
La segona modificació
urbanística, referent als àmbits
dels carrers d’Olivé Gumà i
Montevideo i l’avinguda de Cusí
i Furtunet per a la creació de sòls
d’habitatge dotacional, va quedar
aprovada amb el vot favorable de
l’Equip de Govern (ERC, 9 vots),
a més dels del PSC (3 vots) i Cs (2
vots).
El regidor d’Urbanisme va tornar
a prendre la paraula per explicar
que es volia donar continuïtat
a l’acord de construcció dels
110 habitatges socials que hi
ha previstos fer en dos punts
del municipi. “Per seguir
impulsant més habitatges
dotacionals, aquesta modificació
augmentarà el parc públic en,
aproximadament, 90 habitatges
més”, va dir Plana.
Ernest Suñé (PSC) va justificar el
vot favorable a la proposta per
haver incorporat les aportacions
del seu partit referents a la
millora de la participació
ciutadana.

Alhora, va advertir, com també ho
va fer Romà López (JxCAT-Units),
que “és necessari començar a
treballar per cercar ja un espai on
es pugui tornar a fer la permuta
de la zona verda que ara ha estat
col·locada a tocar de l’Institut
Maremar”. López va justificar
l’abstenció del seu partit “per
facilitar que el Club de Tennis
Masnou pugui recuperar l’espai
esportiu perdut així com també
per l’habitatge dotacional”. Però
el regidor també es va mostrar
crític dient que “no creiem en
l’urbanisme curterminista i hem
de parar de fer pedaços en
funció de les pressions de cada
moment”.
També es va abstenir la CUP,
perquè, tal com va dir Clemente,
“tot i estar a favor de l’habitatge
dotacional destinat al lloguer,
tenim dubtes sobre el procés de
participació”, que, al parer del
seu grup, “se centra en la fase
posterior a l’aprovació definitiva i
no al llarg del procés”.
Des de Fem Masnou, es va
demanar el mateix que al punt
urbanístic anterior: diàleg i
vetllar per aconseguir la màxima
participació veïnal. Precisament,
a petició d’aquest grup
municipal, es va retirar el tercer
tema urbanístic previst a l’ordre
del dia, referent a l’aprovació
provisional de la modificació del
planejament urbanístic per a la
regulació dels habitatges d’ús
turístic.
> Aprovades, a la segona, les
dedicacions i retribucions
dels electes i el personal
eventual
El Ple va aconseguir aprovar el
que a la sessió extraordinària del
4 de juliol no s’havia aconseguit:
el règim de dedicacions i
retribucions dels membres de
la corporació. A més dels vots
de l’Equip de Govern (ERC, 9
vots), el punt va poder prosperar
gràcies als regidors de Cs (2
vots). Concretament van quedar

REMUNERACIONS

S'aconsegueix pactar les
retribucions i dotacions als
grups, després que aquest
punt no prosperés al Ple
extraordinari del 4 de juliol

aprovades les dedicacions
i retribucions, així com les
assistències dels membres de
la corporació local i la dotació
econòmica dels grups polítics
municipals. També les del
personal eventual d’Alcaldia i
dels grups municipals, en els dos
punts posteriors.
Tant la justificació de la proposta
de l’Equip de Govern, presentada
pel regidor de Recursos
Humans, Oriol Fernández, com
les demandes de les diferents
formacions polítiques mantenien
la coherència de l’anterior Ple.
Fernández va parlar d’una
“proposta continuista respecte
a la del 2015, que congela les
dedicacions i retribucions i,
alhora, respecta els topalls legals”.
Fem Masnou, PSC i JxCAT-Units
hi van presentar esmenes, que
no van prosperar. Mentre que
Fem Masnou proposava una
reducció lineal de tots els sous
i dietes en un 20%, JxCAT-Units
en demanava una rebaixa del
15%. El regidor de Recursos
Humans va aclarir que aquestes
propostes “s’ajustaven als topalls
de municipis de 5.000 a 10.000
habitants, quan el Masnou en té
més de 23.000”. Les esmenes del
PSC versaven sobre la rebaixa del
sou de l’alcalde i la despesa anual
per als grups municipals. Molts
dels grups també van demanar
la rebaixa de les retribucions del
personal eventual d’Alcaldia i
eren contraris a la dotació del
personal eventual dels grups
municipals.

Precisament el darrer punt
d’aquest paquet, el referent al
personal eventual dels grups
municipals, va comportar el vot
favorable de Cs a les propostes
de l’Equip de Govern. Tal com
va dir Frans Avilés (Cs), “el nostre
grup és un dels que més ha
sol·licitat el suport administratiu
i el que va proposar al Govern
fixar-lo”. Avilés va continuar
justificant que “el fet d’igualar
les possibilitats d’exercir la
política entre els regidors que
forment part del Govern i els
que no és una bona manera
de començar; hem fet una
proposta que beneficia tots els
grups municipals”. A tots els
partits contraris, els va dir: “Els
recordo que no és obligatori fer
ús d’aquesta eina”. El discurs de
Suñé (PSC) després d’aquesta
aprovació va confirmar que el
seu grup havia proposat un
pacte a l’Equip de Govern que,
finalment, no s’havia tancat.

> EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de les cartes
de serveis de diversos serveis
municipals: policia local,
clavegueram, cementiri i
serveis funeraris, formació de
persones adultes, Biblioteca
Pública Joan Coromines,
informació i promoció
turística, i transport col·lectiu
urbà de viatgers.
Del 9 d’agost al 23 de
setembre.
Aprovació inicial de la
modificació puntual del
Pla general d'ordenació
urbanística del Masnou en els
àmbits dels carrers del Doctor
Olivé Gumà, Montevideo i
avinguda de Cusí i Furtunet,
per a la creació de sòls
d'habitatge dotacional.
Del 6 de setembre al 7
d’octubre.

Llegiu la crònica sencera a
www.elmasnou.cat
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INSTITUCIONAL
RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES AMB DEDICACIÓ

(Imports anuals en brut per al mandat 2019-2023. S’actualitzaran cada any segons els increments per als empleats públics que incloguin
els pressupostos generals de l’Estat).
Alcalde – Jaume Oliveras i Maristany
Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

55.000,00 €

1a tinença d’alcaldia – Sílvia Folch Sánchez
Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

2a tinença d’alcaldia – Ricard Plana Artús
Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

3a tinença d’alcaldia – Cristina Ramos Santamaria
Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació exclusiva.

48.094,00 €

Regidoria delegada – Neus Tallada Moliner
Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

Regidoria delegada – Sergio González Fernández
Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

Regidoria delegada – Yulay Martínez Castillo
Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

Regidoria delegada – Albert Alfaro Giró
Grup: ERC-AM. Equip de Govern. Dedicació parcial (75%).

31.826,93 €

RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES SENSE DEDICACIÓ

S’assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats als regidors i regidores que no tenen dedicació.
Òrgan

Import/sessió

Màxim anual

Ple Municipal

600 €

6.600 €

Junta de Govern Local

150 €

6.300 €

Junta de Portaveus

170 €

1.870 €

Comissió Informativa de Comunitat i Persones

300 €

Comissió Informativa de Serveis Generals

300 €

Comissió Informativa de Serveis Territorials

300 €

6.600 € per al conjunt de les comissions informatives

Els regidors i regidores sense dedicació són els 13 que completen els 21 membres del Ple.
Regidor de l’Equip de Govern sense dedicació
· Grup ERC-AM: Oriol Fernández Saltor.
Regidors i regidores de l’oposició
· Grup Fem Masnou: Neus Villarrubia del Valle (portaveu), Amadeu
Quintana Jolonch, Isabel Redaño Andrés.

· Grup PSC: Ernest Suñé Nicolás (portaveu), María Llarás Vázquez,
Monika González Huerva.
· Grup JxCAT-UNITS: Romà López Bolart (portaveu), Meritxell Blanch i
Daura, Ivan Ollé i Llopis.
· Grup Cs: Frans Avilés Salazar (portaveu), Stella Parodi Barriga.
· Grup CUP-AMUNT: Fèlix Clemente Clavero (portaveu).

DOTACIÓ ECONÒMICA PER ALS GRUPS MUNICIPALS
Dotació anual per a cada grup
Dotació anual que s’atorga al grup per cada membre que hi té adscrit

1.700 €
500 € per regidor/a del grup

ALTRES DOTACIONS
• A més de les retribucions als càrrecs electes, el Ple va aprovar les remuneracions de personal eventual. Aquest concepte inclou la cap del Gabinet
d’Alcaldia i assessors i assessores per als grups municipals. Així, com a novetat d’aquest mandat, cada grup podrà disposar d’un nombre d’hores
d’assessoria proveïdes per personal eventual, en funció de la representació aconseguida. La forquilla va de 37,5 hores per setmana per al grup
amb més membres a 5 hores per setmana per al grup amb menys representació.
• A més, es posa a disposició dels grups mitjans materials com ordinadors, telèfons (per als i les portaveus), correu electrònic i impressora.
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EN PORTADA

El Masnou celebra la Diada amb festa i reivindicació
La masnovina Carme Giralt, guardonada amb la Creu de Sant Jordi,
va fer una defensa dels drets de Catalunya com a poble

de Luis, aquest acte no seria el
que és sense la participació de
grups polítics i totes les entitats
i associacions que fan l’ofrena
floral. En total, prop d’una
cinquantena d’entitats locals
van desfilar per ofrenar els seus
coixins i rams de flors.
L’acte el va tancar l’alcalde del
Masnou, Jaume Oliveras, que
va donar les gràcies a tothom
qui havia fet possible aquesta
celebració, que segons ell va ser
“una aportació reivindicativa del
Masnou a la Diada nacional”. El
batlle també va convidar el públic
a assistir a la manifestació que va
tenir lloc aquella mateixa tarda a
Barcelona i va agrair la presència
dels membres del consistori que
van participar en la trobada,
representant els partits polítics
d’ERC-AM, FEM MASNOU, PSC,
JxCAT-UNITS i CUP.
L'alcalde i bona part dels regidors i regidores del consistori, a l'acte institucional. GERARD POCH

E

ntre el fort vent, el Cant de
la senyera, interpretat per la
Coral Xabec, va obrir l’acte
institucional de commemoració
de la Diada Nacional de Catalunya
al Masnou. Les ventades que es
van iniciar la matinada de l’11 de
setembre no van ser obstacle per
a la trobada a la plaça que duu
el mateix nom. L’acte va reunir
l’alcalde i alguns dels regidors i
regidores del consistori, entitats,
i masnovins i masnovines a títol
individual.

persones que, pels seus mèrits,
han prestat serveis destacats a
Catalunya en la defensa de la
seva identitat, en el terreny cívic
i cultural. Giralt va referir-se a
la lluita constant dels catalans
i catalanes “per defensar els
nostres drets com a poble”. Crítica
amb l’Estat espanyol, la Creu
de Sant Jordi va dir que “estem
acostumats a lluitar” i que “som
un poble molt tossut, no ens cal

canviar, sempre hem estat rebels
amb els que ens han volgut fer
canviar de manera de fer i de
pensar”.
Tal com va dir la conductora
de la celebració, l’actriu Eva

“Per reivindicar la nostra
memòria històrica” —va afegir
Oliveras—, “el proper mes
d’octubre començarem els actes
commemoratius dels vuitanta
anys de la finalització de la Guerra
Civil, i també commemorarem
l’afusellament i l’assassinat del

EFEMÈRIDE
Enguany no s’hi va llegir cap
manifest, però s’hi van sentir les
paraules de la masnovina Carme
Giralt, recentment guardonada
amb la Creu de Sant Jordi, una
de les màximes distincions
que atorga la Generalitat de
Catalunya, i que reconeix les
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L'alcalde va anunciar
els actes que es faran a
l'octubre per commemorar
el vuitantè aniversari de la fi
de la Guerra Civil

El públic va omplir la plaça de l'Onze de Setembre. GERARD POCH

EN PORTADA
Altres actuacions van amenitzar la
celebració. La Colla Bastonera del
Masnou va oferir les actuacions
de No volem ser i El rei de França.
L’himne nacional de Catalunya, Els
segadors, seguit per les quatre salves
disparades pels Trabucaires d’Ocata,
va posar el punt i final a l’acte.
Carme Giralt va fer el parlament central
de l'acte. GERARD POCH
president de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Companys,
reobrint, de nou, els jardins que
duen el seu nom”. La darrera
reivindicació de l’alcalde del
Masnou va servir per demanar, un
cop més, la llibertat dels presos i
preses polítics.

L'ofrena floral va precedir el discurs
de l'alcalde. GERARD POCH

CULTURA POPULAR

Les entitats van fer ofrenes
de flors. A més, van actuarhi la Coral Xabec, els
Trabucaires d'Ocata i la Colla
Bastonera Ple de Cops

Actuació de la Coral Xabec.
GERARD POCH

> D’altres iniciatives en el marc
de la Diada
Poc abans de la Diada es van
col·locar dues plaques que
senyalitzen el Masnou com a
municipi de la República catalana,
com a conseqüència de la moció
aprovada al Ple del 25 de juliol. La
col·locada al límit amb el terme
municipal de Montgat ja ha
desaparegut. També es va restituir
la placa de la façana dels consistori
en què es llegeix que la bandera
espanyola hi oneja per imperatiu
legal. A més, les entitats sobiranistes
(ANC i Òmnium Cultural) van
col·locar una lona que cobreix
l’edifici del Casinet, amb motiu de la
Diada i fins a la sentència del judici.

“Catalunya i les identitats nacionals al segle XXI”,
conferència inicial dels actes de l’Onze de Setembre
La sala de plens es va omplir d’un públic interessat en les reflexions
de Ferran Sáez, doctor en Filosofia

U

n bon nombre de persones van omplir
la sala de plens de l’Ajuntament, el
vespre del 10 de setembre, per escoltar
la conferència “Catalunya i les identitats
nacionals al segle XXI”, impartida per 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.
Entre el públic hi eren presents regidors i
regidores de l’Equip de Govern i de l’oposició,
així com l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras,
que es va encarregar de presentar el ponent,
tot recordant la seva obra i reivindicant el
paper dels intel·lectuals a l’hora de “sacsejar
consciències”.
Ferran Sáez va portar l’audiència a un viatge en
l’espai i el temps, a través de molts exemples
històrics i d’altres latituds, sempre vinculantlos amb Catalunya, ja fos per comparació o
contrast. Una de les idees que podrien resumir
la conferència té a veure amb la plasticitat
de les identitats culturals, atesa la diversitat
d’exemples exposats, incloent-hi les reflexions

de molts altres pensadors. Va citar un escriptor
valencià del s. XVI, Cristòfol Despuig, que en
l’obra Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa
ja es referia a Catalunya com “la nostra pàtria
antiga” i utilitzava la fórmula “nació catalana”.
Això, segons Sáez, palesa que la identitat
catalana no té el seu origen en la Renaixença
del s. XIX, sinó que és molt més antiga. També,
segons Sáez, Despuig ja exposava problemes
estructurals entre aquesta “nació catalana” i
l’Espanya de parla castellana i que, en gran
mesura, continuen vigents.
Sáez va destacar la rellevància de la llengua
com a element de reforç de la identitat catalana,
si bé va precisar que el que no té importància
és la procedència de les persones, ni pel lloc
de naixença ni per l’origen dels avantpassats.
Després de molts altres exemples d’èpoques
i societats diverses, i saltant al present, va
incidir en una idea que avui pren força en
l’autodefinició de les persones, citant també
el feminisme i la identitat de gènere: “Soc el
que vull ser”. Finalment, i com una anècdota
significativa i que va considerar “massa bona
com per ser certa”, va esmentar el cas d’una

L'alcalde Oliveras i Ferran Sáez durant
la conferència. RAMON BOADELLA
parella d’avis polonesos que vivien en una
granja ubicada als confins del que avui és la
província russa de Kaliningrad, situada entre
les actuals Polònia i Lituània i aïllada de la resta
del territori rus. Quan l’exèrcit de l’URSS es va
apoderar d’aquest territori, en guanyar la II Guerra
Mundial, uns soldats van advertir a la parella que
la frontera passava per la seva propietat, així que
podien escollir si volien ser russos o polonesos.
Ells van respondre que preferien continuar sent
polonesos perquè els havien dit que l’hivern de
Rússia era massa fred.
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ACCIÓ SOCIAL

Més recursos per millorar l’acollida de joves migrants
La Generalitat presenta noves mesures valorades en 14,5 milions d’euros per
millorar l’acollida de menors als municipis

E

l Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya
va presentar, el 22 de juliol, un
nou pla de suport als municipis,
valorat en 14,5 milions d'euros,
que, com el Masnou, acullen
joves migrants no acompanyats.
L’objectiu és proporcionar més
recursos per millorar l’acollida
i la inclusió als municipis, així
com impulsar l’acompanyament
en l’emancipació dels joves,
especialment dels que tenen 18
anys o s’acosten a aquesta edat, i
procurar-ne la inserció laboral.
Per assolir aquests objectius,
la Generalitat finançarà

d’un conveni amb la Federació
d’Empreses d’Inserció de Catalunya
(FEICAT), que preveu formar i donar
feina a uns 600 nois i noies.

Una de les reunions de la Taula
d’Acollida. AJ. DEL MASNOU
la contractació de 110
dinamitzadores i dinamitzadors
cívics per als municipis per
fomentar la convivència entre
els centres de menors i el seu
entorn i el treball en xarxa amb la
comunitat. Es promourà, també,
la contractació dels joves en
situació de vulnerabilitat a través

El pla es va anunciar en una reunió
que va mantenir el conseller
de Treball, Chakir el Homrani,
amb una setantena d’alcaldes,
alcaldesses, regidors i regidores
de municipis on hi ha centres que
INTEGRACIÓ

Entre altres accions, es
contractaran dinamitzadores
i dinamitzadors cívics per
fomentar la convivència

acullen joves migrants. Per part del
Masnou, van assistir-hi l’alcalde,
Jaume Oliveras, i Cristina Ramos,
tinenta d’alcaldia de Comunitat i
Persones.
Aquesta trobada va tenir lloc
després dels incidents que es
van viure al Masnou el 4 de juliol,
quan un grup de persones van
intentar assaltar l’Alberg Batista i
Roca, equipament on la Direcció
General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència (DGAIA) acull
una cinquantena de menors
que migren sols. El mateix 22 de
juliol, els Mossos d’Esquadra van
detenir sis persones involucrades
en aquests fets violents.

IMPLICACIÓ CIUTADANA PER LA INCLUSIÓ
L'Ajuntament i la ciutadania del Masnou han posat en marxa, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i altres institucions, diverses iniciatives per afavorir la inclusió
social dels joves migrants al municipi. Una és la Taula d'Acollida, formada per diverses entitats locals i el consistori. És un espai participatiu on es generen propostes i es
promouen accions, com fomentar l'esport i altres activitats com a eines per a la integració.
Per saber-ne més o participar en aquestes iniciatives, cal escriure a participaciociutadana@elmasnou.cat.
PROGRAMA DE MENTORIA
Les persones que ho desitgin, poden inscriure’s per formar part del Programa de
mentoria que organitza la Generalitat de Catalunya. Consisteix en la creació de
tàndems entre persones adultes i adolescents o joves que migren sols. D’aquesta
manera es pretén que hi hagi un intercanvi entre ambdues parts, que els joves
coneguin la població i les seves tradicions, i afavorir l’establiment de vincles.
Les persones que hi participen compten amb el suport i la supervisió d’un referent
professional, que fa seguiment del tàndem i procura resoldre dubtes i demandes.
Al Masnou s’han fet diverses xerrades per explicar el programa, del qual ja formen
part algunes persones. Les inscripcions estan obertes de manera permanent. Pot
apuntar-s’hi tothom qui hi tingui interès i que reuneixi alguns requisits.
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XERREM JUNTS
El 18 de setembre té lloc una xerrada informativa, a les 19 h,
a Can Malet, sobre el programa Xerrem junts, impulsat per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua (CAL) i l’Ajuntament. Vol ser una altra eina útil per a la
integració dels joves que migren sols, però també per a qui vulgui iniciar-se en l’ús
del català o millorar el seu nivell en aquesta llengua.
L’objectiu es crear grups de conversa entre aquestes persones i catalanoparlants
que volen col·laborar-hi per afavorir l’ús social del català. La idea és que els grups
es trobin un cop per setmana per parlar sobre temes quotidians amb l’objectiu
d’afavorir la convivència, la coneixença entre veïns i veïnes, i compartir percepcions,
vivències, opinions... Els grups compten amb el suport i materials proporcionats per
la CAL.

HABITATGE

Obert el període per sol·licitar ajuts
per a la rehabilitació d’habitatges

Es poden presentar les sol·licituds fins al 25 de setembre

L

’Ajuntament del Masnou ha
obert una convocatòria per
sol·licitar ajuts municipals
per a la rehabilitació d’habitatges i
edificis d’ús residencial. El període
per presentar les sol·licituds va
començar el 27 d’agost i s’acaba el
25 de setembre.
Es poden consultar les bases,
els requisits i la documentació
per Internet, a la pàgina
https://cataleg.elmasnou.cat/
TramitsDestacats.aspx , consultant
el següent tràmit: Sol·licitud
d’ajuts municipals per a la
rehabilitació d’habitatges i edificis
d’ús residencial.
Entre altres requisits, l’edifici o
habitatge han d’estar ubicats
al Masnou i han de tenir una
antiguitat mínima de quinze anys.
A més, han d’estar destinats a ús
residencial (70%) i ser residència
habitual i permanent (70%).
També s’estableixen diferents
topalls quant als ingressos
econòmics de les persones
sol·licitants. Els màxims varien en
funció del nombre de persones
empadronades al domicili o de
si la unitat familiar compta amb

Vista parcial del Masnou. DOMÈNEC CANO
algun membre que tingui una
disminució certificada.
Tenint en compte el perfil dels
sol·licitants, i també entre
altres requisits, s’estableix
que poden beneficiar-se dels
ajuts les persones amb títol de
domini o amb altres drets que
permetin realitzar actuacions de
QUI ELS POT DEMANAR?

Entre altres requisits,
l’edifici o habitatge han
d’estar ubicats al Masnou i
han de tenir una antiguitat
mínima de quinze anys

rehabilitació i complir les obligacions
que corresponen al manteniment i
conservació de l’habitatge (propietaris,
comunitats de propietaris, usufructuaris,
llogaters...). En queden excloses les
persones jurídiques i empreses que
no siguin entitats sense ànim de lucre,
l’objectiu de les quals sigui diferent a
promoure el lloguer social.
Les bases especifiquen quatre
programes diferents:
• Programa 1: Actuacions generals en
edificis d’habitatges, tant plurifamiliars
com unifamiliars.
• Programa 2: Interior d’habitatges.
• Programa 3: Suport a famílies amb
escassos recursos econòmics.
• Programa 4: Suport per a l’elaboració
d’informes tècnics.

Per conèixer amb detall
els requisits, els tipus
d’ajuts i les actuacions
subvencionables, així
com les quantitats
màximes que
s’atorguen en cada cas,
cal consultar les bases.
També es pot demanar
informació a l’Oficina
Local d’Habitatge. Es
troba a l’edifici situat al
número 23 del carrer
de Roger de Flor
(a/e: habitatge@
elmasnou.cat / tel.: 93
557 16 40).
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OBRES

S’urbanitza el carrer de l’Abat Escarré

Es satisfà així una reivindicació històrica del veïnat

L

’Ajuntament ha enllestit la
urbanització del carrer de
l’Abat Escarré, seguint el
projecte aprovat al Ple municipal
del 20 de desembre del 2018,
proposat per l’Equip de Govern
d’aleshores i amb el suport de tres
grups de l’oposició (CUP, PSC i PP).
Aquesta actuació dona resposta
a una reivindicació històrica del
veïnat, dels usuaris i usuàries
del Camp Municipal d’Esports
d’Ocata i de la comunitat
educativa de l’Escola Marinada.
En breu es faran canvis de
circulació per facilitar la
mobilitat del veïnat. És una via
força transitada. Fins ara era un

carrer de sorra, sense asfaltar
i sense vorera al cantó de mar.
Tenia, a més, deficiències en
el clavegueram. Així, amb la
urbanització, se n’ha asfaltat la
calçada, de manera que s’han
acabat les molèsties causades pel
fang i la pols, i s’hi ha construït
una nova vorera. Això, juntament
amb la creació de dos nous passos
de vianants, millora notablement
la seguretat viària i l’accessibilitat.
Els passos compten amb rampes
per a persones amb mobilitat
reduïda i s’hi han col·locat
panots amb relleus especials que
funcionen com a encaminaments
per a les que tenen deficiències
en la visió.

El carrer de l'Abat Escarré, una vegada
finalitzats els treballs d’urbanització.
AJ. DEL MASNOU

Amb l'inici del curs escolar,
s'activen les places
d'estacionament denominades
“petó i adeu”, pensades perquè els
pares i mares de l’Escola Marinada
puguin deixar i recollir els nens
i nenes amb seguretat i sense
entorpir el trànsit. A més, s’hi han
fet millores en el clavegueram,
amb la construcció d’una nova
xarxa de recollida d’aigües pluvials
i dos pous nous. D’altra banda, a
la nova vorera hi ha escocells per a
arbres (espècie Sophora japonica),
que s’hi plantaran els propers
mesos, quan el clima n’afavoreixi
l’arrelament. També s’hi ha fet la
previsió de xarxa per instal·lar-hi
nous fanals en el futur.

Nou pavelló i passos de vianants artístics al parc de Vallmora
Un dels projectes s’ha aprovat de forma inicial i l'altre ja és una realitat

L

’Ajuntament continua
treballant en les millores al
parc de Vallmora, la zona
verda més extensa del Masnou.
L’objectiu és convertir-lo en un
espai públic de referència, on es
puguin dur a terme tota mena
d’activitats a l’aire lliure i obertes a
la ciutadania.
Si bé ja s’ha urbanitzat una part
important d’aquest parc urbà,
l’Ajuntament hi té previstes noves
actuacions. Recentment s’han
tirat endavant dos projectes.
D’una banda, la construcció d’un
pavelló de volta catalana, que s’ha
aprovat de forma inicial i resta
pendent d’execució. De l’altra,
el pintat de passos de vianants
artístics per donar accés al parc,
que ja és un realitat.

Un dels passos de vianants.
AJ. DEL MASNOU
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> Volta catalana
El projecte executiu del pavelló es
va aprovar inicialment a principis
d’agost. Es construirà amb la
tècnica de la volta catalana, amb

pilars metàl·lics i murs com a
suports. La futura construcció
generarà un nou espai on tindrà
una forta presència l’exterior, el
verd del parc, que funcionarà
alhora com a zona d’ombra. Se
n’estudien els diversos possibles
usos: podria acollir un bar, una
guingueta oberta al parc i/o una
zona de lleure amb escenari per
a activitats escèniques i culturals.
El projecte compta amb un
pressupost d’execució de 130.000
euros (IVA inclòs).
> Art a l’asfalt
Els passos de vianants artístics,
que ja s’han pintat, pretenen

Il·lustració del futur pavelló de Vallmora.

transmetre la singularitat del
parc. Són nou i estan disposats
al voltant d’aquesta zona verda,
de manera que la connecten
amb els carrers adjacents. Estan
concebuts con una expressió d’art
urbà, per convidar les persones
a endinsar-se al parc. S’hi poden
llegir textos optimistes i vinculats
a la natura, escrits en català,
castellà, anglès, francès i llatí.
El disseny dels passos inclou
icones i colors que evoquen
elements presents al parc, com
fulles o flors. La inversió destinada
a aquests passos suma uns 9.300
euros (IVA inclòs).

OBRES

Acaben les obres a Roger de Flor, el nou eix
de vianants del Masnou
plaça Nova de les Dones del Tèxtil,
on hi havia l’antiga fàbrica Dogi,
que ara és la plaça més àmplia del
municipi. També pot emmarcarse en aquesta transformació la
remodelació de l’entrada del
Mercat Municipal, que s’aboca al
carrer de Roger de Flor.

El carrer de Roger de Flor, renovat com a zona de vianants. DOMÈNEC CANO

J

a s’han donat per finalitzades
les obres de reurbanització
del carrer de Roger de Flor
per convertir-lo en el nou gran
eix de vianants del Masnou. Tot
travessant el centre, aquesta via
connecta el mar (N-II) amb el parc
de Vallmora, la zona verda més
extensa del municipi.

la seguretat viària. No en va, la
transformació d’aquest carrer
ha anat acompanyada d’altres
projectes urbanístics en espais
adjacents, per reforçar aquests
propòsits. Una de les accions més
rellevants ha estat la creació de la

La transformació urbanística
està basada en la creació d’un eix
amable i accessible per al passeig
i que, per tant, potenciï el comerç
de proximitat. En definitiva,
que ajudi a omplir els carrers
de vida i activitat tot millorant

La transformació s'ha basat
en la creació d'un carrer
amable i accessible per al
passeig i que potenciï el
comerç de proximitat

La reurbanització d’aquesta via
ha estat integral. S’hi ha renovat
el clavegueram, així com la xarxa
de subministrament d’aigua.
També se n’han soterrat bona
part de les línies elèctriques i
s’hi ha instal·lat nou enllumenat
públic, que ara compta amb
làmpades LED, molt més eficients
que les anteriors. Alhora, s’han fet
actuacions puntuals a la xarxa de
subministrament de gas.
En conjunt, la reforma del carrer
de Roger de Flor ha suposat actuar
sobre una superfície total d’uns

3.600 metres quadrats
–incloent-hi la plaça de Catalunya
i el carrer de la Gaditana. La
inversió total, feta íntegrament per
l’Ajuntament, s’apropa als 800.000
euros, sumant les diferents fases
d’execució i amb l’IVA inclòs.
Els treballs s’han adjudicat
a dues empreses, Artífex
Infraestructuras, SL, i Tecyr
Construcciones y Reparaciones.
Les obres van començar l’abril
del 2018 i s’han donat per
finalitzades el 16 d’agost, després
d’haver-se concedit una pròrroga.
Inicialment s’havia previst que
el projecte conclouria l’abril
del 2019. Ara només hi falten
els darrers detalls, com ultimar
la senyalització viària o plantar
arbres en el tram on encara no
n’hi ha, cosa que es farà a la
tardor, quan el clima propiciï
l’arrelament dels exemplars.

MÉS VIDA

Vista de la pl. Nova de les Dones del Tèxtil i el c. de Roger de Flor. DOMÈNEC CANO

Vista de la pl. de Catalunya i el c. de Roger de Flor. DOMÈNEC CANO

Pl. Nova de les Dones del Tèxtil. Al fons, el c. de Roger de Flor i l’Edifici Centre.
DOMÈNEC CANO
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TURISME

El Cementiri del Masnou, finalista del concurs
Cementiris d’Espanya 2019

Es pot votar fins al 30 de setembre perquè el panteó Sensat-Pagès sigui escollit
“Millor monument”

E

l Cementiri del Masnou ha estat seleccionat
finalista, per quart any consecutiu, al concurs
Cementiris d’Espanya, que convoca la revista
Adiós Cultural.
En aquesta edició, el Masnou és finalista en la
categoria “Millor monument”. En concret, pel panteó
de Jaume Sensat i Sanjuan i Rosa Pagès i Orta,
dissenyat per l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i
Amigó l’any 1916, amb un grup escultòric de Rafael
Atché i Farré.

Detall escultòric del panteó Sensat-Pagès. MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU
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Es pot votar fins al 30 de setembre al web de la
publicació (www.revistaadios.es). En aquesta
categoria, el monument del Cementiri del Masnou
competeix amb nou més, com el mausoleu del
general Prim, a Reus, o altres autèntiques obres d’art
que es troben en cementiris ubicats a les províncies
de Còrdova, Saragossa, Màlaga, Terol, Múrcia,
Cadis, Cantàbria i a l’illa de Mallorca. El premi per al
cementiri guanyador d’aquesta categoria està valorat
en 1.000 euros. El concurs inclou altres categories:
“Millor cementiri”, “Millor història”, “Millor activitat de
portes obertes” i “Millor iniciativa mediambiental”.

JOVENTUT

Culmina la renovació dels bucs d’assaig de Ca n’Humet
Entra en vigor el nou reglament d’aquests espais per a la creació musical

A

quest estiu ha culminat
la renovació dels bucs
d’assaig de Ca n’Humet.
A més, aquest juliol ha entrat en
vigor el nou reglament per a l’ús
d’aquest servei, mitjançant el
règim de cessió gratuïta.
Són cinc bucs insonoritzats,
cadascun dels quals disposa
d’una bateria, un amplificador
per a baix i guitarra i un equip
de veus, amb micròfon, taula
de so i dos altaveus. Per poderlos utilitzar, cal presentar una
sol·licitud a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (Roger de Flor, 23) o bé
a través del registre electrònic de
l’Ajuntament. Se’n pot demanar
més informació escrivint a
l’adreça electrònica canhumet@
elmasnou.cat o trucant al número
de telèfon 93 557 18 00.

Tothom pot fer-ne ús. Tanmateix,
en cas de saturació, el reglament
prioritza les sol·licituds amb
puntuacions més altes. Obtenen
més punts els grups, duets o solistes
joves del municipi (d’entre 14 i 35
anys). Van seguits de les persones
de més de 35 anys del municipi
i, finalment, d’aquelles que no
estiguin empadronades al Masnou.
L’horari de funcionament dels
bucs d’assaig és el següent:
• De dilluns a divendres,
de 17.00 a 21.00 h.
• Dissabtes: d’11.00 a 14.00 h i de
17.00 a 21.00 h.
• Tancats durant el mes d’agost
i tots els diumenges, els dies
festius i les seves vigílies.
L’obra de remodelació va
començar l’hivern passat, quan es

Un dels cinc bucs d’assaig renovats. DOMÈNEC CANO
van impermeabilitzar les grades
de Ca n’Humet - sota les quals es
troben els bucs-, es va pavimentar
la pista exterior del recinte i es va
renovar el sostre dels bucs, entre
altres actuacions. Va culminar
a finals de la primavera amb la

renovació del material per a la
creació musical i altres millores
en aquests espais. L’obra que es
va iniciar a l’hivern va suposar
una inversió de 49.420 euros. El
nou material dels bucs ha costat
13.000 euros.
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ACTUALITAT

Marcel Gros representarà l'espectacle 'Universari' el 22 de novembre. CEDIDA

Una tardor amb propostes molt variades a l’Espai Escènic
Les il·lusions i l’humor del Mag Lari encapçalen les actuacions més destacades
de la sala municipal

L

’Espai Escènic Ca n’Humet
ha previst una programació
intensa i molt diversa per
a aquesta tardor. Il·lusionisme,
clàssics del Hollywood dels anys
cinquanta, indispensables com
Shakespeare, passat pel sedàs de
l’actualitat, i l’adaptació d’un gran
èxit editorial infantil són algunes
de les propostes més destacades
de la sala municipal. El Mag Lari
mostrarà a sobre de l’escenari la
fascinació que sent per la seva
professió i pels moments extraordinaris que ha viscut al llarg de la
seva trajectòria. L’espectacle Una
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nit amb el Mag Lari es podrà veure
el 19 d’octubre.
El 20 d’octubre hi haurà una
funció especial per a la gent

PER A TOTS ELS GUSTOS

Il·lusionisme, clàssics de
Hollywood, indispensables
com Shakespeare, un èxit
infantil... són algunes de les
propostes de la sala

gran, amb l’espectacle Du-duá,
un concert amb to de comèdia
que recupera les cançons més
conegudes dels anys cinquanta nord-americans, entre el
rhythm&blues i el gòspel. Les
persones que tinguin 65 anys
o més poden obtenir una
invitació per veure de franc
aquest espectacle. Per aconseguir-la, cal sol·licitar-la del
7 a l’11 d’octubre, de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h (els
dijous, també de 16 a 19 h). S’ha
de demanar presencialment i
acreditant la identitat amb un

document oficial, a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC). Es
troba al carrer de Roger de Flor,
23. L’aforament és limitat.
Pensant especialment en el
públic jove, s’ha programat l’espectacle Elles, de la companyia
Melancòmica Teatre. Es tracta
d’una peça d’humor satíric que
repassa els clixés de gènere i
treu a escena, sense pèls a la
llengua, els temes femenins
dels quals ningú no parla. Serà
el 26 d’octubre i hi haurà un
debat posterior.

ACTUALITAT

'Elles' oferirà humor i sàtira al voltant de temes femenins i amb un debat
posterior. CEDIDA

Spanish Brass repassarà els seus trenta anys de trajectòria
el 30 de novembre. CEDIDA

Altres propostes per al públic
adult són FairFly, de La Calòrica
(3 de novembre), i Othello, de Les
Antonietes Teatre (21 de desembre). La música clàssica vindrà
de la mà de l’Spanish Brass, que
fa un repàs pels seus trenta anys
de trajectòria, el 30 de novembre. Per a tota la família, s’ha
programat l’adaptació de l’èxit
editorial d’Anna Llenas El monstre de colors (10 de novembre);
Simplicitats, de Xucrut Teatre (17
de novembre), una reflexió sobre
el consum i l’ús que fem de les
joguines, i Universari, de Marcel
Gros (22 de novembre).

Corals Solidari a benefici de
l’ONG Fundació Khanimambo,
previst per al 27 d’octubre. Altres
entitats que actuaran a la sala
municipal seran Ple de Swing, que
no falta a la cita del Swing Out

> Fet al Masnou.
Vitalitat cultural a la vila
En l’apartat de Fet al Masnou,
la companyia masnovina GAT
presentarà la seva gran producció
Com triomfar en els negocis sense

QUILÒMETRE ZERO

Diverses entitats locals
aporten a la programació
espectacles amb denominació
d'origen masnovina

Night (23 de novembre), l’Associació Juvenil de Dansa, amb el ja
tradicional Trencanous, el 28 i 29
de desembre; i la Jove Orquestra
de Cambra, amb data encara per
concretar.

fotre ni brot, un musical clàssic
de Broadway que s’ha representat des del 1961. Serà els caps
de setmana del 5 i 6 d’octubre
i de l’11 al 13 d’octubre. D’altra
banda, el Cor Scandicus torna
a organitzar el seu Festival de
Música del Masnou, que arriba
a la cinquena edició, en el marc
del qual porten a l’Espai Escènic
Una vida de sarsuela, una gala
teatralitzada amb tres solistes, el
cor masnoví i acompanyament
al piano. També les corals seran
les protagonistes al Festival de

'Othello' és una adaptació del clàssic de Shakespeare dirigida
per Oriol Tarrasón. CEDIDA

El públic masnoví podrà gaudir d''Una nit amb el Mag Lari' el 19 d'octubre. CEDIDA
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CULTURA

Les il·lustracions de Sonia Pulido obren
la temporada d’arts visuals

Les Jornades Fotogràfiques de la FEM, el Llucifest de BlancdeGuix i una
exposició sobre l’any 1939 completen la programació d’exposicions de l’últim
trimestre de l’any

L

a il·lustradora Sonia Pulido
(Barcelona, 1973) mostra a
l’Espai Casinet i la sala Pere
Pujadas de la Casa de Cultura
la seva feina dels darrers anys,
amb la qual està aconseguint
una destacada projecció
internacional. “Sonia Pulido. Una
il·lustradora a la vora de la mar”
es pot veure al Masnou com una
exposició doble, ja que el conjunt
d’obres s’allotjaran a les dues
sales municipals a partir del 13 de
setembre. Les peces de la Casa de
Cultura es podran veure fins al 6
d’octubre. Les de l’Espai Casinet,
fins al 13 d’octubre.
La inauguració tindrà lloc a l’Espai
Casinet. Comptarà, segons la
programació en tancar-se aquesta
edició d’El Masnou Viu, amb un
fragment de l’espectacle Davaiii,
de la companyia Domichovsky &
Agranov, resident a l’Espai Escènic
Ca n’Humet. A més, la Fundació
La Calàndria hi presentarà un
llibre, que duu el mateix títol que
l’exposició. Es tracta del recull de
les il·lustracions que es poden
veure al Masnou, acompanyades
d’un escrit de la comissària Mery
Cuesta.
> Ironia, crítica i optimisme
Des de fa gairebé dues dècades,
les il·lustracions de Sonia
Pulido han creat la imatge de
presentació d’un bon nombre
de llibres. Sense ancorar-se en
cap tipus de gènere o segell, els
seus treballs han acompanyat
projectes de reconegut prestigi,
però també ha col·laborat amb
iniciatives més alternatives o
menys conegudes pel públic
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general. Les seves il·lustracions
no es limiten a convidar d’una
manera amable a entrar en
l’univers del llibre, sinó que hi
afegeixen la pròpia visió de la
il·lustradora, amb freqüència
carregada d’una crida a la reflexió
i el diàleg.
D’altra banda, algunes de les cites
culturals i festives més destacades
de la ciutat de Barcelona, com
ara la Mercè o el festival de
literatura BCN Negra, han estat

reinterpretades per Sonia Pulido
mitjançant les seves il·lustracions.
Amb cartells i banderoles com
a suport principal, els trets que
són característics del seu estil,
com el tractament del color i de la
figura i una tènue evocació dels
anys cinquanta nord-americans,
adquireixen un protagonisme
diferent.
Tots els dibuixos de Sonia
Pulido mostren la personalitat
i la visió crítica, tot i que

festiva, de la realitat. La ironia
necessària per reivindicar
la joia de viure malgrat les
amenaces i problemes es fa
més evident en la seva obra
gràfica, en què els dibuixos
no han estat concebuts com
a acompanyament, sinó que
van més enllà, transmetent
la voluntat expressiva de
l’autora. Així succeeix amb la
sèrie d’imatges crítiques amb
el turisme de Barcelona que
es va exposar a la galeria La
Fiambrera de Madrid, en el
marc de la mostra “Madrid–
Barcelona” (2017), en la qual
destaca la utilització irònica
d’icones pròpies de la capital
catalana, associant-les amb
les atmosferes pròpies de la
ciència-ficció cinematogràfica
dels anys cinquanta i seixanta.
L’admiració confessa per
l’estètica nord-americana dels
cinquanta ha dotat l’obra de
Sonia Pulido d’una atmosfera
especialment atractiva per
al públic dels Estats Units
d’Amèrica, un país on és
reclamada per alguns dels
mitjans impresos més destacats.
A casa nostra ha treballat també
amb freqüència per a diaris i
revistes de gran difusió.
Després de l’exposició de Sonia
Pulido, les propostes expositives
continuen amb les Jornades
Fotogràfiques de l’Associació
Fotogràfica del Masnou (FEM),
entre el 18 d’octubre i el 10 de
novembre, i el Festival Llucifest
de Blancdeguix, del 26 de
novembre al 22 de desembre.

CULTURA

El Masnou recorda el vuitantè aniversari
del final de la guerra i l’inici de la dictadura
Una exposició i dos llibres recorden què van suposar aquests fets
a la vila i a Catalunya

L

’11 d’octubre comencen
diversos actes que
recorden què va suposar
per a la població masnovina i
catalana el final de la Guerra Civil
Espanyola, amb la victòria dels
colpistes sobre la República, i el
consegüent inici de la dictadura
franquista.
La guerra va acabar el 1939, ara
fa vuitanta anys. El Masnou era
un poble estratègic en la ruta
de fugida cap a França. Va patir
el darrer bombardeig el 26 de
gener del 1939. L’endemà al
matí arribaven al municipi les
tanquetes italianes de la divisió
Littorio.

Tornant al 2019, serà l’11
d’octubre quan la sala de plens
de l’Ajuntament acollirà la
presentació del llibre Les milícies
antifeixistes a Catalunya, amb
un xerrada de l’autor, Gonzalo
Berger. Aquest acte tindrà lloc a
les 19 hores.

a l’1 de desembre. Hi col·labora
la Diputació de Barcelona, que
ha cedit uns plafons elaborats
amb motiu de la iniciativa “1939,
l’abans i el després”, amb la qual
es commemora en diversos
municipis de la demarcació
aquesta època convulsa.

Aquell mateix dia, un cop finalitzi
la presentació, s’inaugurarà
la mostra organitzada per
l’Ajuntament per commemorar
el vuitantè aniversari del
final de la guerra al Masnou.
L’exposició, que comptarà amb
peces històriques que conserva
l’Arxiu Municipal, es podrà
visitar a la Casa de Cultura fins

Més endavant, el 28 de novembre,
es presentarà un segon llibre.
Editat per l’Ajuntament, se
centra específicament en la
història masnovina d’aquells
anys. Es tracta de La repressió
al Masnou, 1939-1952, de Rosa
Toran, catedràtica d’Història
de la Universitat Autònoma de
Barcelona. L’obra explica les

Visita de Francisco Franco al Masnou,
1942. ARXIU MUNICIPAL. DONACIÓ DE
FRANCESC DURAN PONS

depuracions i indagacions dels
consells de guerra al municipi,
sense oblidar les persones
que van haver d’exiliar-se per
sobreviure o per escapar de la
repressió.
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PUNT DE TROBADA

Amistat i diversió a ritme de country

Country Ocata prepara una gran trobada per al seu desè aniversari

C

ountry Ocata ja està preparant el desè aniversari
de l’entitat. De moment,
el que es pot avançar és que serà
“una gran trobada country, amb
la participació de professors professionals d’aquesta disciplina”.
La història de Country Ocata
va començar fa vuit anys, quan
Carmen Boveda va acceptar donar classes a un grup de quatre
persones a Cal Ros de les Cabres.
S’hi va anar afegint més gent,
cosa que va obligar l’entitat a
sol·licitar a l’Ajuntament un local
més gran per poder ballar i fer les
classes. El consistori va accedir a
la petició i ja fa uns anys que es
troben a l’Escola Bressol La Barqueta. Ara compten amb 92 persones com a sòcies de l’entitat.
L’objectiu principal de l’associació és que tothom qui tingui afició per aquest estil musical i ball
nord-americà pugui gaudir-ne,
amb bona companyia i solidaritat, un dels valors bàsics de
Country Ocata, afirmen. No en va,
l’entitat col·labora en tota mena
de festes i iniciatives socials, tant
si les convoca l’Ajuntament del
Masnou com altres associacions i
grups d’altres municipis.

Ballada de country. LAURA RIBAS FLOR
de tots els nivells. També s’hi afegeixen persones d’altres grups
i associacions, gràcies a la bona
reputació de l’entitat i d’aquestes
ballades mensuals.

posar en pràctica el que aprenen
durant les clases. Imparteixen classes per a quatre nivells diferents:
iniciació, mitjà, mitjà-alt i avançat,
tres vegades a la setmana.

A més de fer pinya, aquestes trobades serveixen alhora perquè
els membres de l’entitat puguin

Posant la mirada en l’horitzó, des
de Country Ocata volen consolidar la música i el ball country en

la cultura popular del Masnou i
dels pobles veïns.
“Animem tothom qui vulgui gaudir ballant country i en bona companyia”, diuen des de Country Ocata i conviden a les seves activitats
totes les persones que gaudeixen
amb aquesta música. Oh yeah!

Amb aquest propòsit, Country
Ocata organitza trobades mensuals per ballar country, habitualment, a l’Escola Bressol La
Barqueta. Hi participen persones

BONA COMPANYIA

L’objectiu principal de
l’associació és que tothom qui
tingui afició per aquest estil
musical i ball nord-americà
pugui gaudir-ne

Foto de grup en una celebració de l'entitat. COUNTRY OCATA
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“El mosaic romà de Cal Ros de les Cabres hauria de
retornar al Masnou i exposar-se aquí, que és el seu context”
Josep Maria Gurt i Esparraguera
Catedràtic d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB)
Sense passat no hi ha futur. Sense entendre el passat és més difícil fonamentar el millor futur possible. I entendre el passat és,
probablement, un dels més nobles objectius de l’arqueologia. Aquesta podria ser una de les màximes que es desprenen d’una
conversa amb Josep Maria Gurt i Esparraguera.
Parlant d’arqueologia, transmet una passió que va in crescendo, per molt que s’allargui la xerrada. “El culpable que em fes
arqueòleg va ser el meu pare, que em va enviar a uns camps d’arqueologia a Empúries perquè no em quedés aturat a l’estiu”,
recorda. Allà va descobrir una afició, que es va convertir en formació i professió.

Per què un figuerenc, catedràtic
de la UB, viu al Masnou?
Vaig venir-hi a viure el 1978. El
Masnou ja és el lloc on he viscut
més temps de la meva vida; així
doncs, també soc masnoví. Vaig
deixar Figueres per estudiar a
Barcelona. Els primers anys no
coneixia el Maresme, només el
travessava a tota velocitat per
anar i venir entre Barcelona i
Figueres, el meu refugi. Vaig
aparèixer al Masnou per interès
arqueològic, per unes monedes
que volia estudiar i que es
conservaven al museu municipal
d’aleshores. Vaig descobrir un
poble tranquil, net, assolellat,
amb el mar al davant... Em va
semblar ideal. El Maresme té
una característica, per la seva
orientació i posició geogràfica,
que et fa sentir optimisme,
sobretot els dies assolellats
d’hivern. Et fa sentir viu. És un lloc
fantàstic.
Arqueològicament, què
destaca al Masnou?
El Masnou té fonamentalment el
jaciment de Cal Ros de les Cabres.
Era una vil·la romana, una casa
de camp, com altres jaciments
que hi ha al Maresme, que és
riquíssim en arqueologia. És
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una zona ocupada des de molt
antic, però l’època romana té un
caràcter especial. El Baix Maresme
està situat entre dues ciutats
romanes: Baetulo (Badalona)
i Iluro (Mataró). Era una franja
agrícola molt rica, sobretot en el
canvi d’era, entre els anys 1 aC i 1
dC. Estava basat en estructures
agràries constituïdes entorn
de grans centres vinícoles,
vil·les, que acabarien produint
una mena de concentracions,
grans dominis, grans vil·les, que
controlarien el territori i la seva
explotació agrícola. En el cas del
Masnou, aquesta gran vil·la va ser,
fonamentalment, Cal Ros de les
Cabres.
I la Cella Vinaria de Vallmora, a
Teià però tocant al Masnou?
No conec a fons la Cella Vinaria. És
possible que fos una estructura
independent, però jo diria que
és més aviat una estructura
dependent d’una gran vil·la, que
podria ser Cal Ros de les Cabres.
De fet, de l’una a l’altra hi ha
quatre passes. A Premià també hi
havia una altra gran estructura,
Cal Ferrerons. Alhora, aquestes
vil·les marquen el recorregut de
la cèlebre Via Augusta litoral. I
això és molt interessant, ja que

aquestes cases et permeten
entendre com devia funcionar
la via que recorria la línia de
la costa. De fet, dins el terme
municipal tenim un tros de Via
Augusta ben conservat. Ara ja
quasi ha desaparegut, però n’ha
quedat fossilitzada la traça en la
urbanització del territori. Es tracta
d’un tram del Camí del Mig. Passa
justament pel peu de Cal Ros de
les Cabres.
Què s’hi va trobar d’especial a
Cal Ros de les Cabres?
Les excavacions es van fer el
1899 i, posteriorment, Serra
Ràfols hi va fer una extensa
campanya, l’any 1946. S’hi
van trobar uns mosaics molt
interessants; són un patrimoni
molt important d’aquest poble.
El més espectacular es conserva
al Museu d’Arqueologia de
Catalunya, a la seu de Barcelona,
a Montjuïc. Crec que s’hauria
de recuperar i portar-lo cap
aquí. Hauria de ser un repte
per al poble, i un repte polític,
evidentment, per a l’Ajuntament.
Està molt bé que hagi estat tots
aquests anys dipositat al Museu
d’Arqueologia de Catalunya,
perquè probablement el poble
no tenia una infraestructura

adequada per exposar-lo. Però,
a hores d’ara, crec que s’hauria
de fer aquest esforç. S’hauria
d’exposar aquí.
Tornar els mosaics al Masnou
no trencaria la unitat de
la col·lecció del Museu
Arqueològic de Catalunya?
A la seu de Barcelona n’hi ha
un, el millor. Allà queda diluït,
enmig d’altres manifestacions
arqueològiques. Aquí sí que
lluiria. I, sobretot, el que trenca
la unitat és que estigui fora del
seu context, que és aquest poble.
Les peces arqueològiques et
donen una idea i formen part del
desenvolupament humà d’un
sector.
Seria fantàstic si es fes un bon
muntatge a l’entorn de Cal Ros.
Complementaria la Cella Vinaria,
on s’ha fet un esforç important
per salvaguardar el que s’havia
excavat. S’hi ha fet una bona
posada en valor, i complicada,
perquè el jaciment estava, en
part, molt perdut. És un bon lloc
per visitar i entendre què succeïa
al Maresme, que era una terra
productora de vi molt important
en aquella època. Està demostrat
que el vi d’aquí viatjava lluny.

ENTREVISTA
Fins i tot el trobem a la frontera
nord de l’Imperi Romà, a l’actual
Alemanya. Ho sabem per les
àmfores que s’han trobat allà
i que s’havien fet aquí, cosa
que sabem gràcies als estudis
arqueomètrics fets pel nostre
grup de recerca a la Universitat de
Barcelona.
Després de les excavacions de
finals del s. XIX i mitjans del
XX, s’han trobat més restes
al voltant de Cal Ros de les
Cabres? O se’n podrien trobar?
En època recent s’ha trobat poca
cosa, al costat de la comissaria
de la policia local: un gran forn i
àmfores. Es van fer altres sondejos
i pràcticament no en va sortir res.
Després, unes estructures on fa
un parell d’anys es va fer un parc
per a gossos. Al pendent hi ha
unes estructures conservades,
que estan cobertes perquè no
tenien transcendència. Això sí,
quan es va canalitzar el torrent
d’Ase [carrer de la Mare de Déu de
Núria] va sortir tota l’escombrera,
el lloc on es llençaven les restes
d’àmfores que sortien malament
del forn o que s’havien trencat.
N’hi havia un fotimer. Es va
excavar, però només el tros que
estava afectat per la canalització
de la riera, i es va tapar. Però les
restes corresponents al nucli
important de la casa segueixen al
seu lloc, que són les que localitza
per darrera vegada Serra Ràfols
el 1946 i que no van resultar
afectades per la urbanització de
Caramar.
Fem un salt al present. Lidera
les excavacions d’un jaciment
que es troba a la mateixa
Facultat d’Arqueologia, al
Raval, amb el seu alumnat. Com
va sorgir aquesta idea?
Durant la construcció del
nou edifici de les facultats
de Geografia i Història i
Filosofia, al Raval, aparegueren
restes arqueològiques i es
decidí constituir una reserva
arqueològica, amb la intenció

Josep M. Gurt just després de tornar a examinar un capitell de la la vil·la romana de Cal Ros, descobert en l'excavació del 1899.
DOMÈNEC CANO

de fer-la servir com a camp de
pràctiques per a l’ensenyament
de l’arqueologia. Així, des del
trasllat a la nova seu del carrer
de Montalegre, es disposava
d’una reserva arqueològica
que suposava un excel·lent
camp d’aprenentatge, per
realitzar-hi les pràctiques
arqueològiques dels alumnes
lligades a l’ensenyament de
l’arqueologia (grau i postgrau),
dins el marc del nou Espai
europeu d’educació superior.
Aquesta reserva arqueològica i la
necessitat d’excavar-la era també
una oportunitat per a la mateixa
Universitat de Barcelona per
desenvolupar-hi un projecte del
màxim rigor científic, modèlic,
com a contribució de la institució
a l’arqueologia urbana de la
ciutat. Es tracta, doncs, també,
d’un assumpte d’imatge i prestigi
institucional de la Universitat
envers la ciutat i la societat. El
pla de Bolonya ens va facilitar
incloure-ho al currículum dels
estudis, com a pràctiques. A més,
considero que la docència és

extraordinàriament important
si va lligada a la recerca. És la
manera d’avançar. No va ser
fàcil, vam haver de posar-hi
tossuderia.
Què hi han trobat?
Ara estem excavant la fase que
correspon al taller d’un ceramista
molt rellevant a la Barcelona del
segle XIX, Antoni Tarrés. De fet,
molts edificis barcelonins de
l’època estaven decorats amb
ceràmica feta en aquest taller.
El jaciment abraça bona part
del taller, l’obrador, els forns,
eines, restes de ceràmiques... Cal
conservar-lo i posar-lo en valor,
que es pugui visitar. I també, com
dèiem abans, ajuda a entendre
l’evolució històrica del carrer
Tallers de Barcelona, que no duu
aquest nom per casualitat.
El seu alumnat deu estar
motivadíssim.
Dona un gran valor afegit als
estudis. El dona la part pràctica,
la d’excavar, però també la de
documentar, l’anàlisi històrica

i relacionar les manifestacions
arqueològiques amb el seu
context... A més, hem obert la
possibilitat de fer pràctiques en
aquest jaciment a nois i noies que
estudien secundària o batxillerat.
Els estudiants universitaris els
expliquen com funciona i aquesta
és també una bona manera
d’aprendre els uns dels altres i
amb el que estan fent. I d’aquí han
sortit vocacions.
L’arqueologia és ben
interessant, però hi haurà qui
els pregunti de què viuran.
Hem de ser realistes. Cadascú ha
d’estudiar allò que l’interessa.
La formació ha d’estar encarada
a la transversalitat. La formació
des d’aquesta perspectiva
servirà per a qualsevol cosa a
la vida. S’ha de desenvolupar la
capacitat analítica per aplicarla a qualsevol àmbit i poder
interrelacionar matèries. La
formació ha d’ajudar sobretot
a desenvolupar capacitats. I la
vida dirà.

EL MASNOU VIU SETEMBRE 2019

23

ENTREVISTA
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.

Oriol Fernández
Regidor del Grup
Municipal d'ERC-AM

Arrenca un nou curs polític
Tornem-hi. Arriba setembre i això
significa el final dels dies de platja,
l’inici d’un nou curs escolar, l’adeu
a les llargues tardes a la plaça Nova

Amadeu
Quintana
Regidor del Grup
Municipal de FEM
MASNOU

Nou curs: Recuperem el Masnou
El Ple ordinari del juliol va aprovar el
règim de dedicacions, retribucions
i dietes dels regidors i regidores,
tant del govern com de l’oposició,

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del
PSC-CP
Pressupost municipal 2020
A l’inici d’aquest mandat hem pogut
contrastar la voluntat d’ERC de governar
en solitari amb acords puntuals amb
els partits segons convingui: a la
investidura van arribar a un acord
amb JxCAT i pel tema dels salaris,
amb Ciutadans.
Efectivament, al darrer Ple, i amb
la presència i l’aval del màxim
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de les Dones del Tèxtil o al parc de
Vallmora, el llistat de bons propòsits
o la tornada a la feina. També es
reprèn l’activitat política, tot i que
en un ajuntament, en realitat, no
ens aturem mai. I l’activitat política
té una data d’inici fixada, la Diada.
L’Onze de Setembre és un símbol i,
com a tal, cadascú se’l pren, el viu
i el celebra a la seva manera. Hi ha,
però, nou persones que no podran
triar, perquè fa prop de dos anys que
es troben privades de llibertat, en
presó preventiva. Jordi Cuixart, Jordi
Sànchez, Oriol Junqueras, Quim Forn,
Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi
Turull, Raül Romeva i Josep Rull han
viscut un any més la seva particular
Diada com a presos polítics, allunyats i
separats de la seva família i amics.

És davant d’aquesta flagrant injustícia
i de l’actuació dels poders de l’Estat
espanyol, especialment a partir de l’1
d’octubre de 2017, monarquia inclosa,
que el nostre projecte s’associa més
que mai a la defensa de la llibertat
d’expressió, de la imparcialitat de la
justícia i de la radicalitat democràtica.
No es tracta, únicament, de voler
disposar de les eines i instruments
d’un d’Estat per tal de proporcionar
major progrés econòmic, benestar
social i modernització al país. Ara hi
hem d’afegir que el nostre projecte fa
bandera d’uns valors i uns drets que
crèiem assolits.

així com els càrrecs de confiança
del govern i el personal eventual
dels grups municipals. Els grups
d’Esquerra Republicana i Ciutadans
van demostrar que, quan es tracta
de parlar dels seus sous, guarden
les banderes al calaix i es van posar
d’acord per disparar la despesa que
els veïns i veïnes haurem de pagar per
mantenir la classe política.

dels membres del govern, que han
augmentat de les quatre que hi havia
el 2011 a les vuit que van pactar ERC i
Ciutadans.

El nostre grup va proposar una rebaixa
del 20% per a tots els imports aprovats
i assignar, per exemple, un salari de
44.000 euros l’any per a l’alcalde, salari
que ens sembla digne, però que per
Esquerra Republicana i Ciutadans és
insuficient. D’altra banda, també vam
proposar rebaixar les dedicacions

responsable de Ciutadans de la
província, l’acord amb Ciutadans
va permetre establir els salaris del
govern, les dedicacions i càrrecs de
confiança, mentre que Ciutadans
guanyava la possibilitat de disposar
d’un càrrec de confiança que ja
ha nomenat i que ja percep els
emoluments corresponents.
Molt probablement, aquest acord
entre ERC i Ciutadans s’ampliarà en
el pressupost municipal per a l’any
2020, cosa que demostra, una vegada
més, que en política, més enllà de les
grans exclamacions i exabruptes d’uns
i altres, els acords polítics entre forces
oposades són, no només possibles, sinó
desitjables.

Tornem-hi. S’acaba l’estiu i es reprèn
plenament la feina del govern
municipal: nous accessos al camp

Si haguessin aprovat les nostres
propostes, l’estalvi total al final del
mandat hauria estat de més d’un milió
d’euros. Durant la legislatura segur que
trobarem a faltar aquests diners, per
exemple, per millorar les polítiques
socials, per ajudar el moviment
associatiu o per mantenir la neteja als
carrers.
Aquest tipus de pactes, basats
únicament en els interessos de la classe
política, ens refermen en la idea que cal
recuperar el poble per posar-lo al servei

Els socialistes, que sempre hem
reivindicat el pacte, no podem sinó
alegrar-nos d’aquests acords, tot
esperant que vagin en benefici del
Masnou.
En tot cas, nosaltres mantenim la
nostra voluntat de donar estabilitat al
govern amb un gran pacte sempre que
puguem acordar i definir de forma clara
la filosofia de l’acord, el contingut i
desenvolupament del PAM, una nova
distribució del cartipàs municipal i una
estructura adient de l’organigrama
del govern, elements que, si podem
consensuar, sotmetríem a l’aprovació de
l’assemblea local.
Però mentre aquestes circumstàncies no
es donin, nosaltres seguirem treballant

del CD Masnou, remodelació dels
jardins de Lluís Companys... Caldrà
compaginar aquest dia a dia amb
uns propers mesos que, políticament
parlant, es presenten intensos. Es
coneixerà la sentència d’un judici que
no s’hauria hagut de celebrar mai, i
que esperem que confirmi l’absolució
de totes les persones que injustament
estan privades de llibertat o que s’han
vist abocades a marxar per no ser
detingudes. En tot cas, sigui quina
sigui la sentència, com a masnovins i
masnovines hi haurem de respondre,
com sempre, cívicament i de forma
intel·ligent. Des d’ERC del Masnou,
com sempre, estarem al costat de
la ciutadania, de la llibertat i de la
democràcia.

del veïnat. Un canvi de model que situï
en primer pla les necessitats de les
veïnes i veïns del Masnou, posant la
vida al centre de la política i treballant
per aconseguir la justícia i la igualtat
socials.
Per aconseguir-ho, iniciem un nou curs
polític amb la intenció de recuperar
sobiranies, fent del parc d’habitatge
públic una prioritat, controlant els
preus dels lloguers, guanyant més espai
públic verd per gaudir-lo en comunitat
o recuperant el control de serveis
essencials com la neteja o les escoles
bressol, avui en mans d’empreses
multinacionals. Un nou curs per donar
veu a la ciutadania i recuperar el nostre
poble per viure’l sense por.

pel Masnou des de l’oposició en la
defensa dels compromisos adquirits
durant la campanya i basats en el nostre
programa de govern.
De moment, tenim ja una proposta per
fer arribar al govern d’ERC per negociar
el Pressupost municipal per al 2020
basada en el Pla d’actuació municipal
socialista aprovat per l’assemblea
del Masnou i que vam presentar a les
eleccions municipals, que es basa en 6
objectius estratègics de treball que es
desenvolupen en 6 eixos d’actuació,
amb detall de les 31 línies en què es
divideixen i les 155 actuacions per
desenvolupar, i que es defineixen
en propostes de despesa ordinària,
propostes de despesa inversora i en
compromisos de treball.

Ivan Ollé
Regidor del Grup
Municipal
de JxCAT-Units

#Ho Tornarem a Fer
Reiniciem el curs polític després d’unes
vacances que esperem que hagin
estat profitoses i gaudides per tothom.
Seguim tenint a la memòria les preses
i presos polítics i els exiliats i exiliades,

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

Desfent mentides
És freqüent sentir sobre Ciutadans
un munt de mentides sobre allò que
fem: que si Albert Rivera té un xalet
a la zona rica de Madrid, que si Inés
Arrimadas ha abandonat Catalunya
tot i ser diputada al Congrés per
Barcelona, que si formem part de
governs d’extrema dreta... Sovint

Grup Municipal
de la CUP
El Masnou - Alternativa Municipalista

L’Equip de Govern torna a assignar-se
uns salaris desmesurats
Al passat Ple del mes de juliol es va
aprovar la proposta del govern de
retribucions per als membres de
l’Equip de Govern i per als regidors de

així com les seves famílies, que estan en
espera d’una sentència que hauria de
ser d’absolució, però, en l’actual època
de la postveritat i amb la maquinària
ignominiosa i punitiva dels poders
de l’Estat, ens vendran una sentència
injusta com a magnànima. El que no
saben del tot és que no ens rendirem,
ho tornarem a fer, perquè, quan es parla
de llibertat, no hi ha temps d’espera,
hi ha temps de perseverar i aprendre
plegats que res no serà donat sense
coratge. Aquest mateix coratge que
representa la societat civil cada 11-S
i que va empènyer l’1-O. No tenim
excuses: omplirem de nou els carrers
per la Diada, no per fer una performance,
sinó per acollir l’esperit de resiliència i
determinació.

#Fiscalitzem
Seguirem insistint en el fet que el
govern municipal no desatengui les
seves responsabilitats en relació amb:
la neteja, que requereix una solució
urgent, amb una percepció ciutadana
de deixadesa;
la cura dels espais públics (parc de
Vallmora, voreres, platja);
la proliferació de rosegadors i plagues d’aus;
l’equitat territorial (Ocata i Santa
Madrona es troben desatesos de
manera important);
l’atenció integral i monitoritzada dels
menors allotjats a l’Alberg.
#Futur
La societat actual exigeix cada cop més a
la classe política solucions als problemes,

Que aquests joves s’impliquin en el seu
futur aportant solucions o debats fora de
les institucions hauria de fer reflexionar
la classe política, que tal vegada ens
allunyem dels problemes reals de la gent
i que hem de promoure la participació
real a través de mecanismes i eines
del segle xxi, des d’una mirada ètica i
construint plegats el benestar de les
persones.

aquestes mentides es diuen en l’àmbit
de l’Estat, on la política té un munt
d’interpretacions i se’ls dona cabuda,
especialment per les xarxes socials.
Només el temps posa les coses al
seu lloc exacte i a aquesta màxima
s’aferra Ciutadans diàriament. Ara
bé, amb el que no comptàvem era
que aquesta barroera manera de fer
política l’apliqués un partit a la nostra
vila. Parlem del Partit Socialista del
Masnou i molt concretament de qui fa
de portaveu d’aquest grup municipal.
Des de donar pàbul al fet que gràcies
a nosaltres hi ha un alcalde d’ERC,
que Ciutadans del Masnou permet
governar al senyor Oliveras, passant
per l’anunci de pactes secrets entre
ambdues formacions antagòniques. És
evident que sempre donarem suport
a aquells projectes, protocols o altres
actuacions adreçats a millorar la qualitat

de vida de la ciutadania o a millorar
el funcionament de l’Ajuntament i la
ideologia política dels quals deixi pas a
l’interès general dels vilatans i vilatanes.
Però d’aquí a pactes hi ha un món.

contra, sinó sovint a favor, segurament
per guanyar-se la simpatia d’ERC de
cara a un futur govern de coalició, que
aquesta vegada no ha pogut ser, no per
manca d’interès del PSC.

Ciutadans no ha votat com a alcalde
ningú que no fos el nostre candidat i
portaveu. I no, no tenim cap pacte ni
secret ni públic amb ERC, i novament
el temps ho confirmarà. En canvi, el
candidat socialista va oferir a ERC
entrar en el govern, demanant un sou
prou generós per a ell i els seus, a més
d’un càrrec de confiança, oferta que va
ser rebutjada, afortunadament per al
constitucionalisme del Masnou.
A aquesta manera de fer ja ens hi té
acostumats el portaveu del PSC. La
passada legislatura, Ciutadans va votar
en contra de tots els pressupostos d’ERC
i, en canvi, el PSC mai no hi va votar en

Malgrat les diferències, encoratgem el
portaveu socialista a arribar a acords
seriosos amb el nostre grup municipal
per evitar que la dèria independentista
d’ERC pugui afectar el nostre poble en
un futur no gaire llunyà. Així doncs,
deixem de frivolitzar amb teories
absurdes i anem junts en allò que
sempre ens ha unit al Masnou: la
defensa de la llibertat, la solidaritat i
la igualtat de tots els espanyols. Aquí
sempre ens hi tindrà, perquè aquesta sí
que és una autèntica veritat. Esperem
que, per una vegada, el socialisme al
Masnou opti per la veritat i deixi passar
les mentides.

l’oposició. La CUP El Masnou hi vam
votar en contra per dos motius:
Primer, perquè les retribucions
que s’han acordat són clarament
desmesurades: 55.000 €/any per
a l’alcalde i 48.000 €/any per a les
tinences d’alcaldia. Signifiquen fins
a 4 vegades l’SMI, (14.000 €/any)
o fins a 2,5 vegades el salari mitjà a
Catalunya (de 25.000 € segons Idescat).
Retribucions desmesurades, en
definitiva, perquè aquests salaris són
més del que ingressen conjuntament
moltes famílies amb diversos sous.

populars obertes i vinculants. En
un context socioeconòmic assolat
per la precarietat laboral, ens sembla
obscè que l’alcalde tingui el privilegi
d’autoassignar-se un salari amb uns
límits exorbitants (no se’l posa més alt
perquè ja és el màxim que preveu la llei).

d’inspecció per a la detecció i sanció de
pisos turístics sense llicència ni tampoc
educadores per donar suport als joves
nouvinguts que viuen a l’alberg amb
l’excusa de la impossibilitat d’augmentar
el capítol 1 del pressupost (salaris del
personal). Aquesta despesa finalment
es rebaixarà uns 4.000 € perquè la CUP
El Masnou hi hem renunciat, tot i que
podria reduir-se molt més si altres
grups municipals que han criticat la
proposta també hi renunciessin, cosa
que, de moment, ningú més ha dit
que farà.

A la CUP El Masnou proposem limitar
els salaris a 2,5 vegades l’SMI, perquè
creiem que la política representativa
ha de ser això: representativa. El
govern només hauria d’actuar com a
transmissor i executor de decisions
preses per les veïnes en comissions

Pacte ERC + Cs
També vam votar-hi en contra, perquè
l’Equip de Govern, a fi d’assegurarse l’aprovació d’aquest augment
salarial, va fer un pacte amb
Ciutadans que incloïa la creació
de personal eventual dels grups
municipals, una partida per fomentar
l’endollisme dels partits polítics. Aquesta
partida implicarà una despesa anual de
gairebé 80.000 €. Ens sembla hipòcrita
aquesta proposta de l’Equip de Govern
quan any rere any ens argumenta
que no es pot contractar personal

i lidera de manera proactiva moviments
al marge dels poders polítics o bé els
pressiona. Prova d’això és el moviment
juvenil contra el canvi climàtic Fridays for
Future, que organitza la Vaga per la Terra
del 20 al 27 de setembre i en el qual tot el
jovent masnoví és cridat a participar.

Un apunt positiu
Els dies 21 i 22 de setembre s’inaugurarà
el Casal Popular La Mina. Us animem a
totes a donar suport a aquest projecte
col·lectiu i autogestionat.
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Imatges del record

Pregunta freqüent
Què fa l’Ajuntament per reduir la presència de rates a la platja?
L’Ajuntament i l’empresa que s’encarrega de la neteja viària i el control de plagues estan intentant dur a terme diverses estratègies per
minimitzar el nombre de rates. No es pot utilitzar verí de manera indiscriminada pel risc que això suposaria per a la salut pública i per als
animals domèstics, però sí que se n’ha col·locat en llocs protegits. També s’han col·locat trampes, entre altres accions. A més, s’està treballant
per evitar que hi hagi escombraries fora dels contenidors específics,
tant a l’exterior de les guinguetes com en altres punts de la platja, ja
que la brossa abandonada pot atreure-les.

novar i traslladar a l’Edifici Centre i l’edifici que
ocupava es destinà a l’Arxiu Municipal.
Autor: Desconegut.
Donació: Rosa Pagès Arenas
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou,
fons fotogràfic L’Abans, fotografia núm. 18398.

@MIGUELCORTESJ

17_GERARD_POCH

@REUBE_JACOBS

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

@RAMON_BOADELLA

Antic Museu Municipal del Masnou, als anys
seixanta. Va ser inaugurat el 1962 i es trobava
a sota del mirador de la plaça de l’Església, on
actualment hi ha l’Arxiu Municipal. A partir de
1990 s’anomenà Museu Municipal de Nàutica
del Masnou a causa de l’especialització del
museu en aquest àmbit. L’any 2001 es va re-

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

En paral·lel, està previst que l’Ajuntament faci una actuació als col·lectors, aquesta tardor. És una operació de més envergadura i que no té
una relació directa amb la presència dels rosegadors, però podria afavorir que se’n redueixi el nombre. I és que darrerament s’ha percebut
un augment de la presència de rates a les platges del municipi. No es
pot afirmar amb rotunditat què n’ha causat la proliferació. S’especula
que una de les causes podrien ser les pluges relativament recurrents
d’aquest estiu, ja que on és més habitual veure-les és precisament a
prop de les desembocadures de torrents i rieres. Es tracta d’un animal
que sempre ha tingut força presència al Maresme.

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 13 agost
S’urbanitza el carrer de l’Abat Escarré d’#ElMasnou, una via molt
utilitzada per accedir al Camp Municipal d’Esports d’Ocata i a l’Escola Marinada.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 20 agost
Acaben les obres a Roger de Flor per transformar-lo en eix per a
vianants.
Amb aquesta i altres actuacions, #ElMasnou guanya en seguretat
viària i en un espai públic més amable, amb més vida i activitat
comercial.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 21 agost
Ja s’estan pintant passos de vianants ben especials que donen accés al parc de Vallmora d’#ElMasnou.
D’aquí a uns dies els tindrem tots acabats. Descobriu-los!
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 4 setembre
Heu vist el reportatge de @MarinaSalaD per a @EDirectoTVE centrat en la vinculació d’#ElMasnou amb el mar?
No us el perdeu!
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 29 agost
El cinema centenari La Calàndria, d’#ElMasnou, protagonista d’un
reportatge de @MarinaSalaD per a @EDirectoTVE.
No us el perdeu!
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AGENDA.

Del 17 de setembre al 20 d'octubre

Dimarts 17

de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Dissabte 21

SETEMBRE

Conferència: “Puccini, l’apoteosi de la
melodia”
Conferència a càrrec de Xavier Chevarria
Talarn, seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic. Acte d’inauguració
del curs obert a tothom.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 18
Tot el dia
Setmana de la Mobilitat: Dia del
Transport Gratuït
Amb la voluntat de promoure hàbits
de mobilitat més sostenibles entre la
ciutadania, el dimecres 18 de setembre
és el Dia del Transport Públic, i l’autobús
urbà (línia C19) i l’aparcament del port
seran gratuïts. Per fer servir gratuïtament
l’aparcament del port, caldrà presentar
el bitllet o l’abonament utilitzat al tren
(Renfe Rodalies) aquell dia, juntament
amb el tiquet de l’aparcament, a l’entrada
del port per la banda d’Alella, on es
bescanviarà per un tiquet de sortida
gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(Edifici Centre)
BiblioLab: Moc zombi
En aquesta sessió, els nens i nenes
descobreixen la millor recepta per crear el
seu propi slime, aprenent sobre la química
que hi ha al darrere d’aquesta substància
i descobrint-ho tot sobre els polímers,
alhora que treballen la persistència
cercant la fórmula òptima.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona
18 h

Lloc: Sala polivalent de Ca n’Humet

Formació per a entitats en perspectiva
de gènere
La vostra entitat té perspectiva de
gènere? Coneixereu les eines per a la
transformació de l’organització des
d’una perspectiva de gènere i feminista.
Curs gratuït per a associacions. Cal
inscripció prèvia a través del correu
participaciociutadana@elmasnou.cat.
La segona sessió serà el dimecres 25 de
setembre a les 18 h.
19 h

Lloc: Sala polivalent de Can Malet

Sessió informativa: projecte Xerrem
junts

El projecte Xerrem junts és un espai de
trobada en què persones que no han
estat mai en contacte amb la llengua o
que l’estan aprenent comparteixen una
estona amb catalanoparlants. A càrrec

11 h

Lloc: Biblioteca Joan Coromines (Edifici
Centre)

L’Hora del Conte: “Dins el bosc”

Si volem descobrir qui s’amaga dins del
bosc, no podem badar! A càrrec de Rosa
Pinyol. Per a famílies amb infants a partir
de 4 anys. Entrada lliure. Sessió de L’Hora
del Conte emmarcada en el projecte
“Parcs i biblioteques... naturalment!”.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
17.30 h (inici de la cercavila a la pl.

de Marcel·lina de Monteys i ruta per
diversos carrers)
18.30 h (festa a la pl. Nova de les Dones
del Tèxtil)

Festa de la Setmana de la Mobilitat

Festa per celebrar la Setmana de la
Mobilitat i la creació d’una nova zona de
vianants al Masnou. Durant la tarda del
21 de setembre trobareu activitats per a
tots els públics, amb l'actuació del grup
d'animació Els Coloraines, cercavila amb
batucada i molts atractius més, entre la
plaça Nova de les Dones del Tèxtil i el
carrer de Roger de Flor.
Més detalls a l’agenda de www.elmasnou.cat.
Us hi esperem!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
De 19 a 20.30 h

Lloc: Inici a la plaça 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. Comença a la plaça de l’Església i
finalitza al parc del Llac.
Informació i reserves: en línia o a l'Oficina
de Turisme del Masnou, tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat. Gratuït.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 23
20 h

Lloc: Espai Casinet (sala de reunions)

Reunió de preparació de la VII Fira
d’Entitats

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 25
18 h

Lloc: Sala polivalent de Ca n’Humet

Formació per a entitats en perspectiva
de gènere

La vostra entitat té perspectiva de
gènere? Coneixereu les eines per a la
transformació de l’organització des d’una
perspectiva de gènere i feminista. Curs
gratuït per a associacions.
Cal inscripció prèvia a través del correu
participaciociutadana@elmasnou.cat.

18.30 h

Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(Edifici Centre)

Tertúlia literària: Una dolça cançó, de
Leïla Slimani

Club de lectura coordinat per l’escriptora
Maria Carme Roca. Lectura emmarcada
en el projecte “Descobrim el Marroc”.
Exemplars disponibles a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 26
19 h
Lloc: Sala capitular, Ajuntament del Masnou

Presentació del llibre: Quaranta anys
de democràcia local

Amb la participació dels autors, Josep
Bernabeu (periodista i expert en
comunicació corporativa i institucional)
El llibre és una crònica de la història dels
darrers quaranta anys de democràcia
local. L’ha editat l’Ajuntament del Masnou
per commemorar les primeres eleccions
democràtiques del dia 3 d’abril de
1979 i explica, amb abundant material
fotogràfic, com s’ha transformat el poble.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 27
19 h

Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(Edifici Centre)

Presentació del llibre: Sueños y
pesadillas para lagunas mentales,
de Dani G. García

A càrrec d’Olga Artigas Ballesta,
il·lustradora del llibre i artista local. A la sala
polivalent de la Biblioteca, entrada lliure.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 28
D’11 a 14 h

Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina d’Aigua
(pl. d’Ocata, 7)

Presentació del Centre d’Interpretació
de la Mina d’Aigua

Amb motiu del Dia Mundial del Turisme,
us convidem a conèixer el Centre
d’Interpretació de la Mina d’Aigua i
submergir-vos sota terra per descobrir un
tram de les mines d’aigua Cresta i Malet.
Visita d’un tram de mines d’uns 40 metres,
així com un refugi aeri. Es programaran
dues activitats gratuïtes, amb inscripció
prèvia: l’escape room “El misteri de les
mines d’aigua” (d’11.30 a 12.30 h) i una
visita guiada a la Mina d’Aigua (de 12.30
a 13.30 h). A més, s’obriran al públic
diferents patis i eixides privades i se n’hi
recrea una d’una casa benestant. També
s’hi pot veure una col·lecció d’objectes
vinculats a la construcció d’aquesta xarxa
d’abastament d’aigua. S’hi projectarà
l’audiovisual Les mines del Masnou, un
patrimoni de tots i totes.
Informació i reserves: http://www.
elmasnou.cat/formularis/inscripcioactivitats-el-masnou-terra-de-mar/ o a
l’Oficina de Turisme del Masnou (93 557
18 34 / turisme@elmasnou.cat )
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11.30 h

Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina d’Aigua
(pl. d’Ocata, 7)

Escape room “El misteri de les mines
d’aigua”
Una intrigant carta i una vella maleta
trobades a les golfes de casa de l’avi Joan
són el punt de partida d’aquest misteri.
Els seus hereus us necessiten per resoldre
tots els enigmes del cas. Teniu una hora
per fer un viatge al passat i recopilar dades
i testimonis, endinsar-vos en la Mina
d’Aigua, examinar les proves i treballar
en equip per respondre correctament
totes les preguntes clau del cas abans que
la resta de detectius. Sereu capaços de
resoldre el misteri de les mines d’aigua?
Informació i reserves:
http://www.elmasnou.cat/formularis/
inscripcio-activitats-el-masnou-terra-demar/ o a l'Oficina de Turisme del Masnou,
tel. 93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12.30 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina d’Aigua

Visita a la Mina d’Aigua

Us convidem a submergir-vos sota terra
per descobrir un tram de les mines d’aigua
Cresta i Malet, que formen part d’un
laberint de galeries de 27 quilòmetres. El
tram de mines al qual s’accedeix durant la
visita, uns 40 metres, recorre una galeria
subterrània que es va reforçar per facilitarhi l’accés i garantir-hi la seguretat, així com
un refugi antiaeri. L’activitat inclou la visita
al Centre d’Interpretació.
Informació i reserves:
http://www.elmasnou.cat/formularis/
inscripcio-activitats-el-masnou-terra-demar/ o a l'Oficina de Turisme del Masnou,
tel. 93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou
17.30 h

Lloc: Equipament Cívic de Ca n’Humet

Formació Maresmusic: xerrades obertes
sobre el sector de la música

Vols aprendre més sobre la comunicació
i la premsa en l’àmbit musical? Tens un
grup de música i tens preguntes sobre
aquesta qüestió? Formació a càrrec
d’Alicia Rodríguez. Consulta la seva bio i
inscriu-t’hi a www.maresmusic.cat.
Ho organitzen: Maresmusic
(ajuntaments del Masnou, Montgat,
Vilassar de Mar i Cabrils, i Aupamusic)
18 h

Lloc: Inici a les pistes de Pau Casals. Final a la
pl. de Marcel·lina de Monteys

V Ple de Rauxa
Mostra de balls i d’elements de cultura
popular. El Ple de Rauxa és una mostra de
balls i d’elements de cultura popular en
què participen escoles i entitats del poble,
i es convida altres entitats de fora perquè
la jornada sigui més enriquidora. Es fa una
petita mostra al principi de la cercavila
amb les colles convidades de fora, però
el lluïment de totes les entitats és al final
de la cercavila. Aquest any se surt des de
les pistes de Pau Casals, i es passa per la
pl. d’Espanya, la pl. Nova de les Dones
del Tèxtil i Romà Fabra, fins a la pl. de
Marcel·lina de Monteys.
Ho organitza: Colla Bastonera del
Masnou Ple de Cops

EL MASNOU VIU SETEMBRE 2019

29

AGENDA.
De 18 a 21 h

Lloc: Escola Bressol la Barqueta

41a Trobada Country

Trobada mensual per gaudir ballant.
Preu: 3 € per als socis / 5 € per a la resta
Ho organitza: Country Ocata

OCTUBRE
Dimecres 2
De 17.30 a 19 h

Lloc: Biblioteca Joan Coromines
(Edifici Centre)

Toca-toca: Coneguem els invertebrats

Taller molt pràctic i dinàmic en què els
infants, guiats per un monitor, podran
tocar, observar i descobrir diferents
espècies d’invertebrats: aranyes,
escorpins, milpeus, etc. Activitat
emmarcada dins el programa “Parcs i
biblioteques... Naturalment!”. Adreçat
a infants a partir de 7 anys (sense
acompanyants). Cal inscripció prèvia. A
càrrec d’Associació BioEduca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 5
11 h

Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte en anglès: Farmyard

Un granger decideix participar en el
premi de la granja més neta. Però al
porquet i al gosset de la granja els agrada
molt jugar amb el fang... Aconseguirà
guanyar el premi, el granger? A la sala
infantil de la Biblioteca. Entrada lliure per
a famílies amb nens i nenes de 3 a 10 anys.
A càrrec de Kids&Us School of English.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
12.30 h
Lloc: Vinya testimonial del parc de Vallmora

“Tasta el Masnou”: vi + (el mes de la DO
Alella)

Us convidem a degustar productes
elaborats al Masnou, maridats amb vi
de la DO Alella. Un sommelier expert
conduirà l’activitat perquè pugueu gaudir
d’aquesta experiència.
Preu: 7 €
Activitat programada en el marc de la
iniciativa Vi + (el mes de la DO Alella).
Informació: Oficina de Turisme
del Masnou: 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat.
Reserves: plataforma www.quedat.cat .
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
De 20:00 a 23:00 h

Lloc: Mercat Municipal

Nit de Tapes – Mercats amb DO Alella

Tast dels productes que ofereixen les
diferents parades del Mercat Municipal,
maridats amb vins de la DO Alella. Amb
actuacions musicals (DJ, batucada,
activitats infantils...).
Ho organitza: Agrupació de venedors
del Mercat Municipal. Hi col·labora
l’Ajuntament del Masnou.
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Del 17 de setembre al 20 d'octubre

21 h

Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre amateur: Com triomfar ens els
negocis sense fotre ni brot

Anys seixanta. Nova York. Un humil
treballador troba un llibre per casualitat
amb les directrius que cal seguir si es
vol triomfar en el món dels negocis de
manera fàcil i ràpida. Comèdia musical
clàssica de Broadway guanyadora de set
premis Tony.
Entrades: 10 €. Reserves a gatentrades@
gmail.com i al 608 491 306
(veu o whatsapp).
Ho organitza: GAT El Masnou

Diumenge 6
Des de les 11 h

Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

VII Fira d’Entitats del Masnou

Al llarg del matí, les entitats participants
ofereixen una mostra de les seves
activitats i projectes. Tota la població està
convidada a assistir-hi i gaudir d’un matí
ple d’activitats per a totes les edats.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h

Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre amateur: Com triomfar ens els
negocis sense fotre ni brot

Anys seixanta. Nova York. Un humil
treballador troba un llibre per casualitat
amb les directrius que cal seguir si es
vol triomfar en el món dels negocis de
manera fàcil i ràpida. Comèdia musical
clàssica de Broadway guanyadora de set
premis Tony.
Entrades: 10 €. Reserves a gatentrades@
gmail.com i al 608 491 306
(veu o whatsapp).
Ho organitza: GAT El Masnou

Dilluns 7
20 h

Lloc: Espai Casinet (sala de reunions)

Reunió de valoració de la VII Fira
d’Entitats

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 8
18.30 h

Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Fisiologia del dolor”

Conferència a càrrec de Paco Muñoz
López, seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent. Acte per
a socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 9
Sortida a les 8 h
Excursió a la Vall de Ribes

Amb esmorzar i dinar amb sobretaula
i ball (a la Gleva). Entremig, excursió
al poble medieval de Queralbs, on hi
destaca l’església de Sant Jaume.

Cal reservar i informar-se’n prèviament al
Casal de la Gent Gran Can Malet
(tel. 93 555 47 26).
Preu: 40 €
Ho organitza: Casal de la Gent Gran Can
Malet

clàssica de Broadway guanyadora de set
premis Tony.
Entrades: 10 €. Reserves a gatentrades@
gmail.com i al 608 491 306
(veu o whatsapp).
Ho organitza: GAT El Masnou

Divendres 11

Diumenge 13

19 h

11 h

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

Presentació del llibre Les milícies
antifeixistes i inauguració de
l’exposició “1939. L’abans i el després
al Maresme”

Presentació del llibre de Gonzalo Berger
Les milícies antifeixistes a Catalunya, amb
una xerrada de l’autor. A continuació,
inauguració de l’exposició que
commemora els vuitanta anys del final
de la guerra mostrant alguns aspectes
desconeguts del conflicte a la comarca i el
Masnou. La mostra es podrà visitar fins a
l’1 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
21 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre amateur: Com triomfar ens els
negocis sense fotre ni brot

Anys seixanta. Nova York. Un humil
treballador troba un llibre per casualitat
amb les directrius que cal seguir si es
vol triomfar en el món dels negocis de
manera fàcil i ràpida. Comèdia musical
clàssica de Broadway guanyadora de set
premis Tony.
Entrades: 10 €. Reserves a gatentrades@
gmail.com i al 608 491 306 (veu o
whatsapp).
Ho organitza: GAT El Masnou

Dissabte 12
A les 10.30 i a les 12 h
Lloc: Can Teixidor (ctra. N-II, entrada pel c. de
Pere Bassegoda i Musté)

Visita guiada a Can Teixidor

Us convidem a conèixer un dels edificis
més destacats i desconeguts del Masnou,
Can Teixidor, en el marc de les Jornades
Europees de Patrimoni 2019. Situat
en una posició preeminent, la seva
arquitectura s’assimila a la d’un mas
fortificat, amb dependències pròpies
d’una explotació agrícola i residencial:
casa, capella, celler i una gran bassa que
donava l’aigua a un molí fariner.
Informació i reserves: en línia o a
l'Oficina de Turisme del Masnou,
tel. 93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
21 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre amateur: Com triomfar ens els
negocis sense fotre ni brot

Anys seixanta. Nova York. Un humil
treballador troba un llibre per casualitat
amb les directrius que cal seguir si es
vol triomfar en el món dels negocis de
manera fàcil i ràpida. Comèdia musical

Lloc: Centre d’Interpretació
de la Mina d’Aigua

Visita a la Mina d’Aigua

Us convidem a submergir-vos sota terra
per descobrir un tram de les mines
d’aigua Cresta i Malet, que formen
part d’un laberint de galeries de 27
quilòmetres. El tram de mines al qual
s’accedeix durant la visita, uns 40 metres,
recorre una galeria subterrània que es va
reforçar per facilitar-hi l’accés i garantir-hi
la seguretat, així com un refugi antiaeri.
L’activitat inclou la visita al Centre
d’Interpretació.
Informació i reserves: Formulari en
línia o a l'Oficina de Turisme del Masnou,
tel. 93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
18 h

Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre amateur: Com triomfar ens els
negocis sense fotre ni brot

Anys seixanta. Nova York. Un humil
treballador troba un llibre per casualitat
amb les directrius que cal seguir si es
vol triomfar en el món dels negocis de
manera fàcil i ràpida. Comèdia musical
clàssica de Broadway guanyadora de set
premis Tony.
Entrades: 10 €. Reserves a gatentrades@
gmail.com i al 608 491 306
(veu o whatsapp).
Ho organitza: GAT El Masnou

Dimarts 15
18.30 h

Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Miquel Crusafont.
Palentologia des de Catalunya cap
al món”

Conferència a càrrec de Carlos Acosta
Rizo, seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic. Acte per a socis i
no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Divendres 18
11.30 h

Lloc: Per determinar

Taller d’automaquillatge per a dones
amb càncer

Amb motiu del Dia Mundial contra
el Càncer de Mama, el 19 d’octubre,
l’Associació Helping Càncer organitza
un taller de maquillatge per a dones
amb càncer que estan en tractament
oncològic. Els tractaments oncològics
moltes vegades afecten l’estat de la
pell, les ungles i el cabell, cosa que mina
moltes vegades l’autoestima. Amb aquest

AGENDA.
taller es vol ajudar les dones que estan
en tractament oncològic a aprendre
com treure partit al maquillatge per
tenir més bon aspecte. Serà impartit per
una maquilladora professional, que les
ajudarà i els ensenyarà a treure’s partit.
És necessari inscriure-s’hi, al telèfon: 676
24 65 10. Places limitades.
Ho organitza: Associació Helping Càncer
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (Edifici Centre)

Conferència: “Dones i càncer el 2019”

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer
de Mama es farà una xerrada sobre
l’actualitat i els avenços del càncer de
mama. La Dra. Laura Vidal Boixader,
oncòloga i cofundadora de l’Associació
Helping Càncer, tractarà el tema “Què
podem fer les dones per prevenir el
càncer?”. Ariadna de Udaeta, cofundadora
de l’Associació Helping Càncer, parlarà
de “Quines eines tenim per informar-nos

Del 17 de setembre al 20 d'octubre

sobre l’actualitat de la malaltia?”. També
hi haurà el testimoni d’una pacient: “Viure
amb un càncer”.
Ho organitzen: Associació Helping
Càncer i Biblioteca Joan Coromines

Diumenge 2011 h
Lloc: Cementiri Municipal del Masnou

Visita guiada: “El cementiri del Masnou,
un museu a l’aire lliure”

Us convidem a conèixer el Cementiri
Municipal del Masnou des d’un altre punt
de vista: un conjunt de gran mèrit artístic
promogut per una burgesia enriquida
que va voler comptar amb els artistes més
ben considerants del moment.
Informació i reserves: http://www.
elmasnou.cat/formularis/inscripcioactivitats-el-masnou-terra-de-mar/ o a
l'Oficina de Turisme del Masnou, tel. 93
557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

ALTRES INFORMACIONS
Convocatòria: VII Premi d’Emprenedoria @ElMasnou_Jove
Període per presentar candidatures: Del 18 de setembre al 17 d’octubre del 2019
(ambdós inclosos). Adreçat a joves residents al Masnou, de 35 anys o menys i que estiguin
preparant un projecte o l’hagin posat en marxa a partir de l’1 de gener del 2019. Cal
consultar tots els requisits a les bases (www.casadelmarques.cat ).
Cal presentar la sol·licitud i la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(carrer de Roger de Flor, 23). Import de l’ajut: 6.000 euros.
Més informació al Centre d’Empreses de la Casa del Marquès (93 540 43 32 / www.
casadelmarques.cat / casadelmarques@elmasnou.cat).
Taller: Juntes ens fem fortes
Adreçat a dones que volen establir relacions sanes, de respecte i igualitàries. Inscripcions a
igualtat@elmasnou.cat i 93 557 18 71, de dilluns a dijous, de 9 a 14 h.
S’identificaran les desigualtats per raó de gènere i aquells comportaments abusius per
poder treballar la prevenció per mitjà del suport i el creixement personal.
Sessions: dimecres 2, 16 i 30 d’octubre, i 13 i 27 de novembre, de 17.30 a 19.30 hores.
Organitza: Regidoria d’Igualtat, Ajuntament del Masnou
Matrícula viva de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
A partir del dia 5 de setembre. L’EMUMM disposa d’oferta educativa per a totes les edats
i interessos. Per consultar-ne el projecte i l’oferta educativa: www.emumm.cat. I per
consultar les places vacants: escola@emumm.cat. La matrícula es pot formalitzar a la
secretaria de l’EMUMM (1a planta d’Els Vienesos), de dilluns a dijous, de 17 a 20 h.
Matrícula viva del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
Encara hi ha places! Si us voleu matricular en algun dels cursos que ofereix el CFPAM, podeu
fer-ho en el període de matrícula viva, que començarà el 10 de setembre de 2019 a les 16 h.
Heu d’adreçar-vos al CFPAM (c. d’Itàlia, 50, 1a planta). Per a més informació, podeu trucar
per telèfon al 93 557 18 82, de 15 a 21 h, o enviar un correu a cfam@elmasnou.cat. També
trobareu informació a www.elmasnou.cat.
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.
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.
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 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.
Calendari de la Deixalleria Mòbil
Setembre: Dia 1: Torrent de Can Gaio.
Del 10 al 15 (excepte l’11 de setembre, que és festiu): Pau Casals.
Del 24 al 29: Aparcament d’Amadeu I.

Octubre: Del 8 al 13 (excepte el 12 d’octubre, que és festiu): Torrent de Can Gaio.
Del 22 al 27: Pau Casals.
Horari (de maig a octubre) De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h. Diumenges:
de 10 a 13.30 h. Dilluns, tancat.

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.
• Patchwork, decoració amb roba i manualitats (per a persones adultes), de Fem Fira El
Masnou.
• Patchwork, scrapbook, argila polimèrica i bijuteria (per a persones adultes), de Fem Fira El
Masnou.
COMISSIONS PREPARATÒRIES DE LA JORNADA D’ENTITATS
• 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 (OAC)

Renovació del DNI durant el mes d’octubre
Cal demanar cita prèvia, a partir de les 8.30 hores del 15 d’octubre, presencialment, a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada al carrer de Roger de Flor, 23.
Les renovacions es faran el 22 d’octubre al Casal de la Gent Gran Can Malet (ptge. de Marià
Rossell, 11), de 9 a 12.30 hores. El DNI renovat s’haurà de recollir el 28 d’octubre al mateix
indret.
Les cites són limitades. Es donaran prioritàriament a gent gran i persones amb problemes
de mobilitat. Si no s’exhaureixen, es donaran a la resta de persones que les sol·licitin,
per ordre d’arribada. Només es donaran dues cites per persona, amb prioritat per a les
persones empadronades al Masnou. Cal que s’acreditin amb el DNI original.

Servei farmacèutic de guàrdies del Masnou
SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
SETEMBRE
Dilluns

2
RIERA
9
RIERA
16
OCATA
23
RIERA
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3
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17
RIERA
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FÀBREGAS
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VIAMAR
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DOMÍNGUEZ
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OCTUBRE
Dilluns
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DOMÍNGUEZ
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4
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5
RIERA

6
RIERA
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RIERA
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RIERA
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25
VIAMAR
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DOMÍNGUEZ

27
DOMÍNGUEZ
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OCATA
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FÀBREGAS
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DOMÍNGUEZ
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RIERA
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