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Ja estem a punt d’iniciar les festes de Nadal. La Fira de Nadal, organitzada per la Federació de 
Comerç del Masnou, ha estat un èxit. Èxit de participació i èxit per l’emplaçament: el nou carrer 
de Roger de Flor, aquesta nova rambla que hem iniciat. Aquest esdeveniment ha confirmat la 
necessitat de convertir en zona de vianants aquesta via de comunicació. Encara hi manquen 
alguns detalls i ara se n’iniciarà la segona fase, que connectarà amb l’Illa Centre. També comen-
cem el procés per a l’acord amb RENFE de la nova remodelació de l’estació d’Ocata. I aquest mes 
de desembre ja constituïm el Consorci d’Habitatge amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
permetrà la construcció de 108 habitatges de protecció oficial, que aniran ubicats a l’Illa Centre 
i al solar de l’antiga caserna.

Al mes de gener començarà a operar una nova empresa de neteja viària. En aquest número expli-
quem quin ha estat el procés d’aquests darrers anys: partim d’un contracte deficient i s’hi ajunta 
una sentència que ens obliga, a mitja concessió, a canviar d’empresa. Ara caldrà fer l’esforç per-
què, en aquesta nova etapa, puguem veure ja algunes millores. 

D’altra banda, iniciem les activitats d’aquestes festes de Nadal, activitats culturals vinculades a 
aquestes festes tan assenyalades per als infants i amb la participació de les entitats de la vila. La 
cavalcada de Reis culminarà, com cada any, aquestes festes. Espero que gaudiu d’aquesta pro-
gramació, de passejar pels carrers de la vila, i d’estar amb els amics i la família. Passeu unes bones 
festes i, sobretot, us desitjo un molt bon any 2019, en què se’ns compleixin els desitjos personals 
i col·lectius que tenim tots plegats.

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Correcció 
de Català
Disseny, maquetació i producció: Editorial MIC

PORTADA 
La il·lustradora 
masnovina Sandra 
Uve és l’autora de la 
portada amb què El 
Masnou Viu us desitja 
enguany un bon 
Nadal.

NADAL
Un repàs per les 
activitats que l’Ajun-
tament i les entitats 
han organitzat per 
celebrar les festes 
de Nadal al Masnou. 
Pàg. 4-11

INSTITUCIONAL
El Ple del novembre 
aprova ajuts en matè-
ria d’habitatge. 
Pàg. 12-13

Iago Pericot i 
Canaleta és homenat-
jat a l’Espai Escènic. 
Pàg. 15 

ACTUALITAT
La nova adjudicació 
del contracte de 
neteja pretén millo-
rar-ne el servei. 
Pàg. 16-17

OBRES
La reforma de l’es-
tació d’Ocata, més a 
prop. Pàg. 19

COMUNITAT
Rebuda oficial 
dels menors 
estrangers no 
acompanyats. 
Pàg. 21

El documental 
Hamza es projecta 
al cinema del 
Masnou. 
Pàg. 21

El Masnou comme-
mora el 25 de novem-
bre. Pàg. 22

Glòria Campoy 
guanya la VIII beca de 
recerca local. 
Pàg. 22

L’Ajuntament contrac-
ta joves en pràctiques. 
Pàg. 22
 
ESPORTS
Cinc anys de la Nit 
de l’Esport. 
Pàg. 25

L’ENTREVISTA
Toni Bach, cap de 
colla dels Castellers 
de Vilafranca. 
Pàg. 26-27

PUNT DE TROBADA
La Penya Barcelonista 
fa quaranta anys. 
Pàg. 29

TRIBUNA POLÍTICA
Pàg. 30-31

EL MASNOU VIU    DESEMBRE 2018 3



NADAL

El Nadal ja és aquí. L’inici 
del desembre va portar 
l’esperit nadalenc al 
municipi. Els dies 1 i 2, 

la Fira de Nadal es va establir, 
per primer cop, al recentment 
urbanitzat carrer de Roger de 
Flor, des del carrer de Sant 
Miquel fins al de Barcelona, i va 
tenir la plaça de Catalunya com 
a nucli. Més d’una cinquantena 
d’expositors (el 60% dels quals 
van ser de comerç local) van 

resseguir de dalt a baix el carrer 
de Roger de Flor per convertir-
lo en un gran aparador de 
productes relacionats amb el 
Nadal: des dels decoratius fins 
als gastronòmics, passant pels 
detalls per fer un regal aquestes 
festes. Comerciants, artesans i 
artistes van oferir una àmplia 
varietat de productes nadalencs, 
que es van combinar, amb 
èxit, amb les diverses activitats 
de lleure programades per 

acostar l’esdeveniment a tots 
els públics. En aquest sentit, 
les entitats del Masnou van 
contribuir a la bona acollida 
que va tenir l’edició d’enguany 
a través d’una programació que 
va incloure un fotomaton, una 
exhibició de mitja i patchwork, 
ball de bastons i altres danses, 
tallers, una mostra d’improshow, 
actuacions itinerants, un 
brou popular i un concert de 
nadales. A més, amb l’objectiu 
de convertir-se en un espai de 
trobada gastronòmic, la Fira 
va incorporar diverses food 
trucks, on es van poder degustar 
menjars d’arreu. 

La desfilada de masnovins i 
masnovines passejant per la 
Fira i interessant-se pel que 
s’hi mostrava va mantenir-se 
al llarg de les dues jornades. 
Organitzada des de la Federació 
del Comerç, la Indústria i el 
Turisme del Masnou amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
des de l’organització, a més de 
fer-ne una valoració positiva, 
expliquen que, tot i que no 
se’n van comptabilitzar els 
assistents, “ha incrementat 
substancialment l’afluència 
respecte de l’anterior ubicació, 
el pati del Casino”.

La Fira inaugura el Nadal i estrena ubicació 
Es dona el tret de sortida a les activitats nadalenques del municipi

La Fira de Nadal es va instal·lar al recentment reurbanitzat carrer de Roger de Flor. RAMON BOADELLA
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d’una cinquantena 
d’expositors, el 60% dels 
quals van ser de comerç 
local, i diverses activitats  



NADAL

CONCURS D’APARADORS  
DE NADAL 

Del 21 al 28 de desembre 
es pot votar per triar el 
millor aparador de Nadal. 
Aquesta és la tercera edició 
del concurs organitzat amb 
motiu de la campanya de 
foment del comerç local 
“Queda’t al Masnou”. Entre els 
aparadors dels establiments 
que s’hi presentin, un jurat 
professional escollirà els 
finalistes. A partir d’aquí, es 
decidirà quin establiment 
mereix el primer premi a 
través d’una votació popular 
a www.elmasnou.cat.

>  En marxa la campanya 
“Queda’t al Masnou”

La Fira també va donar el tret de 
sortida a la campanya “Queda’t 
al Masnou”. Allà s’hi va instal·lar el 
Punt d’Informació Municipal del 
Masnou (PIMM), que va ser un dels 
punts de recollida de les bosses 
promocionals de la campanya 
adreçada a fomentar la compra al 
comerç local de proximitat. 

Fins al 31 de desembre de 
2018, els participants tindran 
la possibilitat de guanyar un 
dels deu vals valorats amb 300 
euros cadascun per realitzar 
compres als establiments 
comercials i de serveis del 

municipi. Tothom qui presenti 
tres tiquets diferents de compra 
d’establiments comercials i 
de serveis del Masnou o una 
butlleta segellada per tres 

establiments del municipi que 
justifiqui la despesa realitzada 
rebrà com a obsequi una bossa 
de disseny, fins a exhaurir-ne les 
existències. La butlleta, servirà 

per participar en el sorteig dels 
vals de compra.

>  On es dipositen les butlletes?

•  Edifici Centre De dilluns a 
divendres laborables, d’11 a 13 
h i de 16 a 19 h.

•  Oficina de Turisme - Casa 
de Cultura De dimarts a 
divendres, de 16 a 20 h; 
dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 
a 20 h, i diumenges i festius, de 
10 a 14 h.

•  Espai Municipal Els Vienesos 
(fins al 22 de desembre de 
2017) De dilluns a divendres 
laborables, de 16 a 18 h. La campanya obsequia els participants amb bosses de compra reutilitzables. RAMON BOADELLA

Activitats i actuacions van complementar la Fira de Nadal. RAMON BOADELLA
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NADAL

>  Complementarietat entre 
innovació i tradició

El festival LluciFest va 
estrenar el mes de 
desembre amb l’art 
contemporani com a 

protagonista. La jornada va 
ser de celebració dels quinze 
anys de l’escola Blancdeguix 
i va incloure diferents 
formes de treballar l’art a 
través d’exposicions, tallers i 
espectacles oberts a tothom. 
També l’1 de desembre, de la 
mà de l’Associació UNESCO i 
les Capitanes del Masnou, va 
tenir lloc el Cant de la Sibil·la, 
un drama litúrgic medieval 
interpretat amb cant gregorià 
que es representava a les 
esglésies dels territoris de parla 
catalana durant el cicle de 
Nadal.

El Nadal i el pessebre són 
inseparables. El municipal, que 
com sempre estarà ubicat a 
Els Vienesos, s’inaugurarà el 
dia 15, a les 18.30 h, i es podrà 
visitar fins al 7 de gener de 
2019 gràcies al muntatge del 
Centre Cultural i de Lleure Luz 
del Alba i l’Associació de Veïns i 
Veïnes del Masnou Alt. Al mateix 
equipament també hi tindrà 
lloc, el 21 de desembre a les 18 
h, el tradicional tió, amb una 
xocolatada per endolcir la tarda 
als assistents. Un altre pessebre 
que enguany arriba renovat per 
ambientar el carrer durant les 
dates festives de Nadal és el dels 

veïns i veïnes del carrer de Sant 
Rafael. Es podrà veure fins al dia 
6 i, a més, el 23 de desembre a 
les 12 h, hi haurà una actuació 
de la Coral Xabec.

>  Dansa i circ a l’Espai Escènic

Les activitats no s’aturen per 
aquestes festes a l’Espai Escènic 
Ca n’Humet, que des de primers 
de desembre acull trobades en 
què l’esperit nadalenc és ben 
present. Després de la sessió de 

dansa Amb ritme de Nadal, que 
va tenir lloc el 2 de desembre a 
càrrec de l’Associació de Dansa 
i Teatre Musical del Masnou i 
l'Escola de Ballet L'Eix, tot és 
a punt per a Ye orbayu..., un 
espectacle de circ i humor de la 
companyia Vaques que arribarà 
el dia 16 a les 18 h en substitució 
d’Espera, l’obra programada 
inicialment que s’ha cancel·lat 
per motius aliens a l’Ajuntament. 
Orbayu és un terme comú a 
Astúries, amb el qual s’identifica 

el plugim fi i lleuger, gairebé 
imperceptible, però que xopa. 
L’espectacle recull alguns dels 
millors moments de la companyia, 
que, en la cerca del riure, ha 
cosit amb fils de circ el singular 
imaginari de la terra asturiana. 
L’objectiu és ser com l’orbayu: 
lleugers, gairebé imperceptibles, 
però amb la ferma pretensió de 
calar fins als ossos.

La temporada estable 
setembre-desembre de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet compta 
amb un altre canvi respecte 
a la programació anunciada. 
En aquest cas, es tracta de 
l’actuació És Nadal... Ballem!, 
que durà a terme Maribel’s 
Gimnàs i Dansa. Finalment, se’n 
farà una única funció, el 22 de 
desembre a les 20 h.

L’equipament també acollirà 
El ballet del Trencanous, que 
representarà els dies 29 (20.30 
h) i 30 de desembre (19.30 h) 
l’Associació Juvenil de Dansa 
del Masnou. 

Un Nadal farcit d’activitats per a totes les edats
La programació transversal d’activitats vinculades a Nadal organitzades per 
l’Ajuntament i diverses entitats del municipi s’estén durant tot el mes de desembre 
i fins al 7 de gener. Hi haurà una oferta d’activitats culturals i lúdiques molt lligades 
a les tradicions pròpies d'aquestes dates i també al dinamisme de les entitats de 
caràcter popular, cultural, esportiu, solidari i participatiu, entre d’altres.

'Ye orbayu...', espectacle de circ i humor, el 16 de desembre. CEDIDA

  ESPAI ESCÈNIC

Aquestes festes, 
l’equipament acollirà  
les representacions  
‘Ye Orbayu...’, ‘És Nadal... 
Ballem!’, ‘El ballet del 
Trencanous’  
i ‘Circ d’Hivern’ 
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Trobareu més informació de totes les activitats d’aquest Nadal a l’agenda de les pàgines 10 i 11 d’aquest butlletí.

Tot i que ja més allunyat de les 
festes nadalenques, el col·lectiu 
LACAM no faltarà a la seva cita 
anual amb el Circ d'Hivern, els 
dies 12 de gener (a les 20 h) i 
13 (a les 19 h).

>  Les iniciatives solidàries 
sumen esforços

El Gran Recapte d’Aliments i La 
Marató de TV3 són dues de les 
iniciatives solidàries a les quals 
el Masnou dona suport durant 
aquestes dates. 

Més de 30 tones de menjar 
es van recollir als diferents 
supermercats del municipi els 
dies 30 de novembre i 1 de 
desembre amb motiu de la 
campanya del Gran Recapte 
d’Aliments, organitzada des 
del Banc dels Aliments per 
aconseguir que les persones 
més necessitades del nostre 
entorn rebin ajuda alimentària. 

D’altra banda, el municipi també 
se suma a la gala solidària de 
televisió realitzada anualment 
el diumenge abans de Nadal. 
Enguany, La Marató de TV3 
es dedica a la investigació del 
càncer, la primera causa de mort 
a Catalunya entre els homes i 
la segona entre les dones. El 
22 de desembre tindrà lloc una 
fira artesana solidària amb La 

Marató, al davant de l’edifici de 
Roger de Flor. A partir de les 
11 h i fins a les 21 h hi haurà 
diferents activitats promogudes 
per entitats del Masnou que 
col·laboraran en aquesta causa 
a través de tallers, actuacions, 
xocolatada i d’altres activitats. 
A aquesta cita va lligada la 
carismàtica i col·laborativa 
sopa de pedres. Gràcies a 
les aportacions de vilatans i 
vilatanes i dels establiments 
del poble, es recapten prou 
aliments per preparar una olla 
de caldo que es repartirà a partir 
de les 19.30 h entre les persones 
assistents. 

>  Els excessos es cremen  
per Sant Esteve 

La Cursa de Sant Silvestre del 
Masnou és la tercera cursa de 
final d’any amb més participants 
a Catalunya. El 26 de desembre 
arribarà a la 39a edició, amb un 
recorregut de 5 quilòmetres 
pel port esportiu i el passeig 
Marítim. A l’edició anterior s’hi 
van inscriure 2.020 corredors i 
corredores, 1.770 dels quals van 
arribar a la meta. Hi van participar 
atletes de vuit països diferents. 

Organitzada per l’Ajuntament 
del Masnou i el club La Sansi, 

la Cursa de Sant Silvestre 
masnovina és l’única per a 
dones del calendari espanyol i, 
a més de les curses per a adults, 
inclou curses per a menors. Les 
inscripcions romandran obertes 
mentre quedin dorsals. Es poden 
fer en línia a la pàgina web: 
www.santsilvestredelmasnou.
com. Com els darrers anys, les 
entitats i els centres educatius 
del Masnou que hi vulguin 
participar i facin més de deu 
inscripcions gaudiran d’un preu 
especial. Per a més informació, 
podeu contactar amb la 
Regidoria d’Esports a: esports@
elmasnou.cat. 

Més de 30 tones de menjar es van recollir al Gran Recapte d’Aliments. MIREIA CUXARTLa Cursa de Sant Silvestre tindrà lloc el 26 de desembre. LA SANSI

El pessebre municipal es podrà veure fins al 7 de gener a Els Vienesos. RAMON BOADELLA
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Per als més petits, les festes de Nadal 
són un moment màgic i és especial-
ment per a ells que s’ha preparat un 
reguitzell d’activitats nadalenques, 

perquè ens encomanin la il·lusió amb què vi-
uen aquestes festes.

El Nadalem infantil inclou una programació 
variada, que clourà amb la visita dels carters 
reials i l’esperada Cavalcada de Reis, el dis-
sabte 5 de gener.

> XIULA, EN CONCERT

23 de desembre a les 18 h 
a l’Espai Escènic Ca n’Humet
Dintríssim és el nom de la proposta estrella de 
la programació del Nadalem, el concert del 
grup Xiula en què els músics arriben esgotats 
dels seus viatges i decideixen iniciar l’aventu-
ra definitiva: un recorregut per l’interior del 
cos humà durant el qual podran descobrir al-
guns dels secrets i de les problemàtiques que 
s’amaguen en cadascun de nosaltres. Temes 
com l’alimentació saludable, l’excés de sucre 
en la nostra dieta o l’addicció a les pantalles 
es combinaran amb reflexions més profun-
des, com la necessitat d’aturar-se i respirar o 
com ens estimem els uns als altres. 

> LA CITTÀ INFINITA 

27 i 28 de desembre 
a la Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Torna al Masnou aquesta performance lúdi-
ca, participativa i sostenible per a famílies 
amb infants a partir de 4 anys. La città infi-
nita és un joc de construcció amb materials 
industrials reciclats, amb què els infants i 
les seves famílies col·laboren per aconse-
guir una nova idea de ciutat. 

> PER NADAL, PUJA A ESCENA!

27 i 28 de desembre a Ca n’Humet
Tercera edició d’aquesta activitat adreçada a in-
fants de cicle mitjà i superior de primària (entre 
8 i 11 anys). A través del joc teatral i diferents 
tècniques d’improvisació, els infants juguen i in-
venten personatges, guions i històries. D’aques-
ta manera, treballen d’una manera lúdica i 
espontània la intel·ligència emocional mentre 
creen nous vincles amb companyes i companys 
d’escena. L’activitat finalitzarà amb l’escenifica-
ció d’una breu peça teatral de què gaudiran els 
familiars dels participants.

> #FLASHMOBNADALENCA

27 de desembre a les 13.15 h a Ca n’Humet
Com cada any, l’escola de dansa Estudi 15 us 
convida a gaudir de la #Flashmobnadalenca 
i us anima a compartir els vostres vídeos i fo-
tos a la xarxa social Instagram.

>  CAL TITELLA: ESPAI LÚDIC  
I DE CREACIÓ AMB TITELLES

27 i 28 de desembre a Ca n’Humet
Cal Titella, a càrrec de Galiot Teatre, és una 
gran instal·lació formada per diferents tea-
trets i tècniques de manipulació pensat prin-
cipalment per a infants i públic familiar.
Els infants descobriran com es manipula un 
titella i crearan amb la imaginació històries 
ben diverses.

> UN PETIT UNIVERS

2 i 3 de gener a Ca n’Humet
Adreçat a infants a partir de 4 anys, en 
aquesta activitat manual es farà una part de 

l’univers (planetes, estels, satèl·lits, coets...), 
fins a crear un petit univers dins del Masnou. 
L’activitat es durà a terme en dues sessions. 
En la primera, les famílies crearan els mate-
rials, i en la segona, es podrà veure el petit 
univers creat entre tots els participants.

> JUMPING CLAY

3 de gener a Ca n’Humet
Taller de modelatge on es podrà crear un di-
vertit Minion rei mag o un pingüí esquiador. 
S’adreça a infants entre els 6 i els 12 anys. 

Nadalem: temps d’oci per a infants
Propostes per gaudir de les vacances en família 

XVI Concurs escolar 
de postals de Nadal

Aquestes són les postals guar-
donades amb el primer premi 
al XVI Concurs escolar de felici-
tacions de Nadal d’enguany, en 

què han participat prop de 750 escolars 
de 1r, 2n i 3r de primària dels centres edu-
catius del municipi. Com a guanyadors, els 
escolars Bru Ribot (Escola Marinada), An-
drés Cruz (Escola Ocata) i Guillermo Mora-
les (Escola Bergantí) rebran un obsequi i, a 
més a més, seran els encarregats de donar 
la benvinguda als Reis a la plaça d’Europa 
el 5 de gener, on podran lliurar-los perso-
nalment les seves cartes. 

Algunes de les activitats tenen les places 
limitades i requereixen inscripció prèvia 
a www.elmasnou.cat. Consulteu-ne els 
torns horaris i tots els detalls a les pàgines 
10 i 11 d’aquest butlletí.

Andrés Cruz, 2n curs Ocata.

Bru Ribot, 1r curs escola Marinada.

Guillermo Morales, 
3r curs Bergantí.
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DESEMBRE
DIVENDRES 14
En horari de l’equipament
Lloc: Casa de Cultura
Exposició: “#EstiualMasnou”
Mostra de fotografies fruit del 
concurs a Instagram amb l’etiqueta 
#estiualmasnou. 
Fins al 20 de gener.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Presentació: Deséalo hoy, vívelo 
mañana
Un llibre d’Esther Sanz.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

21 h
Lloc: Casino del Masnou
Teatre: Tartuf
Una adaptació de l’obra clàssica de 
Molière en què el personatge que 
dona nom a la comèdia, un professor 
de ioga kundalini, fingeix una 
moral i defensa uns bons costums, 
i persuadeix així l’amo de la casa i 
aconsegueix quedar-se amb els seus 
diners, amb casa seva i, per poc, amb 
la seva senyora. Ho aconsegueix? 
Veniu a veure-ho i ho sabreu.
Preu: 8 euros
Ho organitza: GAT El Masnou

DISSABTE 15
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte: Contes de Nadal
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

12 h
Lloc: Església de Sant Pere
Concert coral: Ple de Cor
Aquest any, hi haurà convidat el cor 
jove de l’Orfeó Badaloní.
En general, el repertori està 
relacionat amb l’arribada del Nadal 
i l’amor. L’orquestra de l’escola 
obrirà el concert interpretant dues 
peces instrumentals i el tancarà 
acompanyant el cant comú final, 
l’Halelluyah de Leonard Cohen, amb 
tots els cors cantant plegats: el cor 
infantil, el cor de mitjans, el grup a 
capella i el cor d’adults. Campanya 
de recollida d’aliments per Càritas: 
porteu un paquet d’aliments i lliureu-
lo a l’entrada.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música del Masnou

18 h 
Lloc: Escola Bressol La Barqueta 
35a Trobada Country
Ho organitza: Country Ocata

18.30 h
Lloc: Els Vienesos
Inauguració del pessebre municipal
Ho organitza: Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba i Associació de 
Veïns i Veïnes del Masnou Alt

21 h 
Lloc: Casino del Masnou
Teatre: Tartuf
Preu: 8 euros
Ho organitza: GAT El Masnou

DIUMENGE 16
11 h
Lloc: plaça d’Ocata
Itinerari: “El modernista 
desconegut: l’arquitecte 
Bonaventura Bassegoda i Amigó”
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou (93 
557 18 30, museu.nautica@elmasnou.
cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h
Lloc: Punt de trobada, aparcament 
davant del Cementiri del Masnou
Rua groga pel Masnou, Alella i Teià
Ho organitza: Òmnium Cultural i ANC

18 h
Lloc: Espai Escènic 
Ye Orbayu, de la Cia. Vaques
Preu: 3 €. Venda d’entrades a 
www.quedat.cat o a taquilla una hora 
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h
Lloc: Casino del Masnou
Teatre: Tartuf
Preu: 8 euros
Ho organitza: GAT El Masnou

DILLUNS 17
10 h
Lloc: Carrer de Sant Rafael
Nou pessebre del carrer 
de Sant Rafael
Voleu ser Josep, Maria, o potser... el 
caganer? Doncs veniu al carrer de 
Sant Rafael i feu-vos la vostra foto. 
Compartiu-la després a Instagram 
amb l’etiqueta #VeïnsDelSantRafael. 
Fins al 6 de gener
Ho organitza: Associació de Veïns i 
Veïnes del Carrer de Sant Rafael

20 h
Lloc: Casinet
Comissió de Reis
Reunió preparatòria de la Cavalcada 
de Reis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIMARTS 18
18.30 h 
Lloc: Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)
Conferència: El Messies, de Händel
A càrrec de Xavier Chavarria Talarn, 
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

18.45 h
Lloc: Els Vienesos
Audicions d’instrument a l’EMUMM
Mostra del treball realitzat pels 
alumnes d’instrument de l’EMUMM al 
llarg del trimestre.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música del Masnou

20 h
Lloc: Els Vienesos
Audició d’instrument de Joves  
i Adults de l’EMUMM
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música del Masnou

DIMECRES 19 
18.45 h
Lloc: Els Vienesos
Audicions d’instrument a l’EMUMM
Mostra del treball realitzat pels 
alumnes d’instrument de l’EMUMM al 
llarg del trimestre.
Ho organitza : Escola Municipal de 
Música del Masnou

DIJOUS 20 
18.45 h
Lloc: Els Vienesos
Audicions d’instrument a l’EMUMM
Mostra del treball realitzat pels 
alumnes d’instrument de l’EMUMM al 
llarg del trimestre.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música del Masnou

DIVENDRES 21
18 h
Lloc: Els Vienesos
Tió i xocolatada 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
- Centre Cultural i de Lleure Luz del 
Alba i Associació de Veïns i Veïnes del 
Masnou Alt

DISSABTE 22
D’11 a 21 h
Lloc: Al davant de l’edifici 
 de Roger de Flor, 23
Fira solidària 
A favor de La Marató de TV3. Es 
realitzaran tallers i d’altres activitats.
Ho organitza: Associació Fem Fira 
amb la col·laboració d’altres entitats

17.30 h
Lloc: Plaça de Catalunya
Xocolatada a favor de La Marató 
de TV3
Berenar solidari: xocolata desfeta 
i coca.
Ho organitza: ANC del Masnou

19.30 h
Lloc: Al davant de l’edifici de Roger 
de Flor, 23
Sopa de pedres
També podreu gaudir de diverses 
activitats, com el ball de bastoners,  
o sentir els Atabalats del Masnou. 
Ho organitza: Colla de Diables del 
Masnou

20 h
Lloc: Espai Escènic
És Nadal... Ballem!  
Maribel’s Gimnàs i Dansa
Preu 8 €. Venda anticipada: Maribel’s 
Dansa i Gimnàs o a taquilla una hora 
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Maribel’s Gimàs i Dansa

DIUMENGE 23
11 h
Lloc: plaça de l’Església
Itinerari: “El Masnou, terra de mar”
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou 
(93 557 18 30, museu.nautica@
elmasnou.cat) o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h
Lloc: Carrer de Sant Rafael
Cantada de la Coral Xabec
La coral cantarà al nou pessebre del 
carrer de Sant Rafael.
Ho organitza: Associació de Veïns i 
Veïnes del Carrer de Sant Rafael

18 h
Lloc: Espai Escènic
Dintríssim, concert de Xiula
Preu: 3 €. Venda d’entrades a www.
quedat.cat o a taquilla una hora abans 
de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

AGENDA ESPECIAL NADAL
Des del 14 de desembre de 2018
fins al 19 de gener de 2019
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AGENDA NADAL

DIMECRES 26
9 h
Lloc: Port esportiu
39a Cursa de Sant Silvestre
Preu de la inscripció segons la 
categoria. Més informació:  
www.santsilvestredelmasnou.com.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i La Sansi

DIJOUS 27
10.30 h, 12.30 h i 16.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
La città infinita
Activitat adreçada a infants a partir 
de 4 anys. Cal inscripció prèvia a 
www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h
Lloc: Ca n’Humet
3a edició de “Per Nadal,  
puja a escena!” 
Infants de 3r i 4t, els dies 27 i 28, 
d’11 a 13 h.
Infants de 5è i 6è, els dies 27 i 28, 
de 17 a 19 h.
Cal inscripció prèvia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17 a 20 h 
Lloc: Espai Escènic 
Cal Titella, de Galiot Teatre
Espai lúdic i de creació amb titelles 
per a infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13.15 h
Lloc: Ca n’Humet
#Flashmobnadalenca 
Ho organitza: Estudi 15 i Ajuntament 
del Masnou

DIVENDRES 28
D’11 a 14 h 
Lloc: Espai Escènic 
Cal Titella, de Galiot Teatre
Espai lúdic i de creació amb titelles 
per a infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DISSABTE 29
Sense hora
Lloc: SOCNUM Casinet
Competicions de billar
Lliga catalana de billar a tres bandes.
Ho organitza: Billar el Masnou

20.30 h
Lloc: Espai Escènic 
El ballet del Trencanous
Segona funció: diumenge 30 de 
desembre a les 19.30 h.
Preu: 7 €. Venda d’entrades a 
www.quedat.cat o a taquilla una hora 
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Associació Juvenil de 
Dansa del Masnou

GENER
DIMARTS 1
18 h
Lloc: Espai Escènic 
Concert de Cap d’Any 
Ho organitza: Jove Orquestra de 
Cambra del Masnou JOCEM

DIMECRES 2
10.30 h i 12 h
Lloc: Ca n’Humet
Un petit univers 
Activitat adreçada a infants a partir 
de 4 anys. Es realitzarà durant dues 
sessions, els dies 2 i 3 de gener, en 
dos torns horaris. Cal inscripció prèvia 
a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17 a 19 h
Lloc: carrer d’Almeria
Carter reial al carrer d’Almeria
Ho organitza: Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba i Associació de 
Veïns i Veïnes del Masnou Alt, amb 
la col·laboració dels comerciants del 
carrer d’Almeria

DIJOUS 3
11 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de modelatge 
amb jumping clay 
Activitat adreçada a infants entre 6 
i 12 anys. Caldrà escollir una figura 
per infant: Minion rei mag o pingüí 
esquiador. Cal inscripció prèvia a 
www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h 
Lloc: Espai Escènic 
Carters reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h 
Lloc: Espai Escènic 
Taller de corones de Nadal
Fins a exhaurir material.
Ho organitza: Associació de Veïns 
del Cul d’Ocata

DIVENDRES 4
17 h 
Lloc: Espai Escènic 
Carters reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h 
Lloc: Espai Escènic 
Taller de fanalets
Fins a exhaurir material.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DISSABTE 5
18 h
Lloc: plaça d’Europa, port esportiu
Cavalcada de Reis 2019
Vegeu-ne el recorregut a la pàgina 8 
d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i entitats del municipi

DILLUNS 7
20 h
Lloc: El Casinet
Comissió de Reis
Reunió de valoració de la Cavalcada 
de Reis. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIMARTS 8
18.30 h 
Lloc: Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)
Conferència: “Ingman Bergman, 
passió i martiri”
A càrrec d’Enric Ros Zofio, 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

DISSABTE 12
20 h
Lloc: Espai Escènic
Circ d’hivern 
Ho organitza: LACAM

DIUMENGE 13
19 h
Lloc: Espai Escènic
Circ d’hivern 
Ho organitza: LACAM

11 h
Lloc. Plaça d’Ocata
Visita a la Mina d’Aigua
Cal inscripció prèvia: Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura (93 557 18 
34, turisme@elmasnou.cat), 
Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou (93 557 18 30, 
museu.nautica@elmasnou.cat) 
o www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIMARTS 15
18.30 h 
Lloc: Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)
Conferència: “Nelson Mandela 
i la fi de l’apartheid a Sud-àfrica”
A càrrec de José Manuel Rua, 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

DIMECRES 16
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’hora menuda: 
El vaixell de les campanetes
A càrrec de la Companyia Patawa. 
Gratuït, cal inscripció amb el carnet 
de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

DISSABTE 19
18 h 
Lloc: Escola Bressol La Barqueta 
36a Trobada Country
Ho organitza: Country Ocata

ALTRES 
INFORMACIONS
AULA D’ESTUDI DINAMITZADA
Cada dimecres, de 18 a 20 h, Ca 
n’Humet es transforma en un 
espai d’estudi per a alumnes de 
primària i ESO. S’hi aconsellaran 
tècniques d’estudi i d’organització 
d’agenda.

CALENDARI DE LA 
DEIXALLERIA MÒBIL 
Desembre
Del 18 al 23: Torrent de Can Gaio
Gener
Del 2 al 5 (dies 1 i 6, festius): 
Pau Casals
Del 15 al 20: Aparcament 
d'Amadeu I

TANCAMENT TEMPORAL 
DE L’OFICINA DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ 
AL MASNOU (ORGT)
L’ORGT, que disposa d’un espai 
estable a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, a l’edifici de Roger de 
Flor, 23, romandrà tancada del 
24 de desembre de 2018 al 4 de 
gener de 2019, ambdós inclosos. 
Les oficines més properes es 
troben a les poblacions de 
Badalona i Mollet del Vallès. 

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 
reeducació postural, txikung, 
psicomotricitat i estiraments, 
d’Afibromare. 

•  Activitats continuades de balls 
en línia i balls popular 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’escriptura creativa, estiraments, 
reeducació postural, country 
i sevillanes, de les entitats 
A4Quarts i Banc del Temps del 
Masnou.

•  Tallers d’intercanvi lingüístic, 
d’Aprenem.

•  Classes de country,  
de Country Ocata.
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El Ple municipal del 
novembre, celebrat el 
dia 15, va aprovar dues 
mesures que amplien 

els ajuts que atorga el consistori 
en matèria d’habitatge. També 
va prosperar la remodelació 
de l’estació d’Ocata i del pas 
soterrani que hi dona accés, 
entre d’altres punts de l’ordre 
del dia.  L’aprovació de les 
contribucions especials per 
urbanitzar el carrer d’Abat 
Escarré es va ajornar.

> IBI

El Ple del novembre va aprovar 
les bases per a la concessió 
d’ajuts per satisfer l’IBI (impost 
de béns immobles). Les noves 
bases permetran que més 
persones puguin acollir-se als 
ajuts. La proposta de l’Equip de 
Govern va tirar endavant fregant 
la unanimitat, ja que va obtenir 
20 vots a favor (ERC, PDeCAT-
Unió, C’s, CUP, ICV i PSC). L’únic 
vot contrari el va emetre el PP, 
en no haver-se acceptat les 
seves esmenes. El seu portaveu, 
Federico de las Heras, va criticar 
que les bases adrecin els ajuts 
“a persones amb escassa 
capacitat econòmica”, ja que 
considera que és una concepció 
“assistencialista”. Sol·licitava 
també que es fixessin més 
requisits per admetre sol·licituds 
i canvis en els barems vinculats 
als valors cadastrals. 

Per contra, la resta de portaveus 
van expressar la seva satisfacció 
per haver aprovat aquests 
ajuts després de diversos 
intents. “Les millores de les 
noves bases poden aportar 

beneficis i un increment de 
sol·licituds”, va manifestar 
Albert Alfaro, regidor d’Acció 
Social i Habitatge. Tant l’Equip 
de Govern com els diversos 
grups es van comprometre 
a continuar treballant per 
tal de “replantejar l’IBI i com 
repercutir-lo a les famílies”, 
en paraules d’Alfaro. Aquest 
replantejament aniria en el 
sentit d’establir la tarifació social, 
per adequar més acuradament 
la càrrega impositiva a la 
situació socioeconòmica dels 
contribuents.

> Lloguers

Una altra mesura aprovada 
aquest novembre en matèria 
d’habitatge són les bases 
per concedir subvencions 
municipals per al pagament 
del lloguer. Van tirar endavant 
amb 18 vots a favor (govern 
d'ERC, PDeCAT-Unió, C’s, CUP 
i ICV), 2 abstencions (PSC) i 1 
vot en contra (PP). És el primer 
cop que l’Ajuntament aprova 
ajuts municipals al lloguer. Es 
consideren insuficients els que 
atorga l’Agència Catalana de 

l’Habitatge, ja que només dona 
ajuts quan el preu del lloguer 
que paga l’inquilí és inferior als 
600 euros mensuals. El nou ajut 
municipal amplia aquest límit 
fins als 800 euros. 

Les bases estableixen ajuts en 
dues línies, per a conceptes 
diferents. La primera, per fer 
front a les despeses inicials 
quan s’accedeix a un habitatge 
de lloguer, com fiances i altres 
aspectes. La segona, per 
subvencionar parcialment el 
pagament mensual del lloguer. 
La primera línia estableix 
un ajut màxim de 750 euros 
per llogater. El màxim de la 
segona s’estableix en el 40% 
de l’import anual del lloguer, 
sense superar els 1.800 euros 
d’ajut anual. 

“No hem fet mai cap 
convocatòria, així doncs, a partir 
d’aquesta primera experiència 
podrem avaluar si cal o no fer-hi 
modificacions”, plantejava Albert 
Alfaro. “El tema de l’habitatge és 
complex i dificultós. El lloguer 
ha patit una pujada important 
i exponencial, motiu pel qual 
és important intentar ajudar 
les persones que viuen al 
Masnou”, reflexionava el regidor. 
Cadascun amb matisos, tots els 
grups que van donar-hi suport 
es van mostrar satisfets pel fet 
d’aprovar les subvencions.

ICV és un dels grups amb qui 
l’Equip de Govern ha consensuat 
més aspectes. Va ser també 
la formació que va proposar 
una partida de 60.000 euros 
al pressupost del 2018 amb 
aquest objectiu. “No recordo 
que cap altre grup ho demanés 
aleshores”, va manifestar al Ple el 
seu portaveu, Màxim Fàbregas. 
També va detallar algunes de 
les modificacions introduïdes a 
la proposta inicial, com donar 
prioritat a “col·lectius com 
les persones desnonades, les 
discapacitades, les víctimes de 
violència masclista (terme que 
es va acabar substituint per 
violència domèstica a petició del 
PDeCAT-Unió) o les famílies amb 
menys ingressos”.

En canvi, el PSC es va abstenir 
perquè no es van acceptar les 
seves propostes de modificació. 
A grans trets, demanava que 
s’ampliés l’import màxim 
de la subvenció total per 
llogater, augmentar la partida 
pressupostària i modificar 
els criteris de ponderació i el 

El Ple aprova ajuts en matèria 
d’habitatge: noves subvencions  
per al lloguer i més ajuts a l’IBI

  AJUTS AL LLOGUER

És el primer cop que 
l’Ajuntament aprova ajuts 
municipals al lloguer en 
considerar insuficients 
els que atorga l’Agència 
Catalana de l’Habitatge

DOMÈNEC CANO
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sistema de control: “Hauria de 
ser automàtic, més curt i amb 
menys burocràcia”, va demanar 
Ernest Suñé, portaveu del grup.  

El PP va votar-hi en contra en 
rebutjar-se les seves esmenes. 
Federico de las Heras volia que 
s’exigís un període mínim de 
deu anys cotitzats a Espanya 
per admetre sol·licituds de 
persones estrangeres. “Podríem 
rebaixar-ho a cinc anys, però tal 
com estan redactades les bases 
se’n poden beneficiar persones 
estrangeres des del moment 
zero. Són diners que surten de 
l’estalvi d’aquest Ajuntament, de 
l’Estat i dels espanyols”. Segons 
el regidor, això estableix un 
greuge comparatiu amb “els 
masnovins que viuen aquí des 
de fa anys”. Cap altre grup no va 
donar suport a aquesta esmena; 
van votar-hi tots en contra, 
excepte C’s, que es va abstenir. 

>  Estació d’Ocata  
i pas soterrani

La sessió plenària del novembre 
va donar llum verda al preacord 
assolit entre l’Equip de Govern 
i Renfe per remodelar l’estació 
d’Ocata, fent-la accessible, 
així com el pas soterrat que 
comunica el carrer de Prat de la 
Riba amb l’estació i la platja. Es 
va aprovar amb 17 vots a favor 
(ERC, PDeCAT-Unió, C’s, CUP, ICV 
i PP), 2 vots en contra (CUP) i 2 
abstencions (PSC). S’expliquen 
més detalls d’aquest projecte a 
la pàgina 19 d’aquesta mateixa 
revista. També es pot llegir un 
resum del debat que va suscitar 
aquest punt al Ple de novembre, 
a la crònica corresponent 
publicada a www.elmasnou.cat 
el 16 de novembre del 2018.

>  El carrer d’Abat Escarré,  
en espera

L’ordre del dia preveia la votació 
de l’expedient d’imposició i 
ordenació de contribucions 
especials per dur a terme les 

obres d’urbanització d’un tram 
del carrer d’Abat Escarré. La 
proposta, bàsicament, establia 
les aportacions que farien els 
propietaris d’aquest segment 
que, entre d’altres mancances, 
resta sense asfalt ni vorera en 
el costat adjacent al Camp 
Municipal d’Esports Ocata. 
 
Durant el debat es va decidir 
retirar la proposta, en 
constatar-se que no prosperaria 
perquè la majoria dels regidors i 
regidores hi votarien en contra. 
Així, es vol tornar a negociar 
el projecte d’urbanització i 
les contribucions especials 
i aconseguir el suport de la 
majoria del Ple. Tot plegat, 
fent-ho compatible amb el 
vistiplau de les propietats 
afectades. Després d’un debat 
intens que es va allargar durant 
aproximadament una hora, 
els portaveus dels grups van 
proposar reunir-se al més 
aviat possible per desencallar 
aquesta qüestió. L’alcalde va 
matisar que “després també 
s’hauria de parlar amb veïns i 
veïnes”. 
 
De fet, l’Equip de Govern duia 
la proposta de contribucions 
especials al Ple després d’haver-
ne acordat el text amb les 
propietats afectades. Una 
desena de veïns i veïnes van 
protagonitzar bona part de 
l’audiència pública prèvia al Ple 
a favor de la proposta i amb una 
pancarta en la qual es reclamava 
“un carrer digne”.

> Altres punts del Ple

A més d’aquests temes, al Ple 
del novembre s’hi van tractar 
25 punts. Es pot consultar el 
resultat de totes les votacions 
a la crònica sencera de la sessió 
publicada el 16 de novembre a 
www.elmasnou.cat. 

Per exemple, es va aprovar 
una moció favorable a la 
incorporació del Masnou 

a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. També va tirar 
endavant la modificació de 
l’acord de condicions laborals 
dels empleats i empleades 
de l’Ajuntament, així com un 
increment salarial dels tres llocs 

de feina amb una retribució 
més baixa. Un altre punt 
rellevant va ser l’aprovació 
de l’execució de la sentència 
favorable a FCC i relativa al 
contracte de recollida i de 
residus i neteja viària. 

EXPOSICIÓ PÚBLICA

Aprovació inicial de l’expedient número 26/2018 de modificació 
per crèdit extraordinari finançat amb baixa. En exposició pública 
fins a l’11 de desembre.

Aprovació inicial de l’expedient número 29/2018 de modificació 
per suplement de crèdit capítol 1, finançat amb baixa del Fons de 
Contingència. En exposició pública fins a l’11 de desembre.

Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la 
concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles 
a favor de persones amb escassa capacitat econòmica. En 
exposició pública fins al 10 de gener de 2019.

Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la 
concessió de subvencions municipals per al lloguer d’habitatge 
habitual. En exposició pública fins al 10 de gener de 2019. 
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INSTITUCIONAL

L’Espai Escènic de Ca n’Hu-
met, ple de gom a gom, 
va acollir l’homenatge 
pòstum al mestre, pintor, 

escenògraf i director d’escena del 
Masnou Iago Pericot i Canaleta, el 
divendres 16 de novembre a la tarda. 
Va ser un acte emotiu, que va incloure 
el lliurament de la distinció de Fill 
Predilecte del Masnou, que va recollir 
el seu marit, Josep Escrig, de mans de 
l’alcalde, Jaume Oliveras.

L’homenatge va servir per fer un 
repàs de la trajectòria personal i pro-
fessional de Pericot, i va comptar amb 
intervencions de persones molt pro-
peres a ell: Jordi Pericot, Sergi Mateu, 
Climent Sensada i Hermann Bonnín. 
També es va projectar el documental 
Iago Pericot. La conquesta de la inno-
cència, dirigit per Albert Folk (present 
a l’acte), coproduït per Batabat i TVE 
amb la col·laboració de l’Institut del 
Teatre i l’Ajuntament del Masnou.

“Ja sé que te’n fots dels reconeixe-
ments i sé que mai no els has buscat, 
però no deixa de ser una mena de 
retorn a la teva generositat com a 
artista i com a persona, de tot el que 
ens has donat als que hem tingut la 
sort de conèixer-te i compartir coses 

amb tu”. Sergi Mateu, a través d’una 
carta, va parlar dels valors que Pericot 
li havia ensenyat, entre els quals va 
destacar el de l’amistat, “i ser consci-
ent d’aquest regal em manté despert 
en tot moment i la vida es converteix 
en una aventura apassionant, exacta-
ment tal com tu l’has viscuda”. 

El llegat de Pericot com a mestre es va 
sentir en tots els parlaments. Climent 
Sensada va referir-se a l’homenatjat 
com “una persona amb qui podies 
parlar de tot, perquè prevalia una 
estimació que ens ha portat a un 

respecte mutu, i això per a mi és un 
gran mestratge”. Hermann Bonnin 
el va anomenar un “mestre d’art i de 
vida, perquè sabies conjugar l’art i la 
vida en perfecta sintonia, i de tu ho 
vam aprendre”.

“És molt més que un germà, sobretot, 
és un amic molt gran.” Jordi Pericot 
va parlar del seu difunt germà com 
un home de valors,  "com el de la soli-
daritat, l’amistat i la llibertat, i també 
de valors ètics basats en la bellesa, 
on arribava a través de camins com 
la irreverència, el grotesc o la lletjor”, 
i va afegir que “això feia que ell veiés 
el seu entorn d’una manera bastant 
particular”. Tot i reconèixer que 
“teníem punts de vista diferents, pre-
cisament aquestes diferències eren 
el que donava consistència al diàleg i 
consolidaven l’amistat”.

El darrer punt de l’acte va ser 
l’entrega, per part de l’alcalde, 
Jaume Oliveras, del títol de Fill 
Predilecte del Masnou a Iago 
Pericot i Canaleta, que va recollir el 
seu vidu, Josep Escrig, fent palesa 
la il·lusió que havia tingut Pericot 
quan va saber que li seria atorgat 
aquest nomenament. L’alcalde, 
Jaume Oliveras, va referir-se a 
l’entrega com “un acte merescut, ja 
que tots tenim present la seva pet-
jada aquí, al Masnou”. Va explicar 
que aquest atorgament havia estat 
decidit per acord plenari el 19 de 
juliol de 2018, que també va apro-
var l’atorgament del títol de Fill 
Adoptiu a Jacint Ros i Hombravella, 
present a l’acte. Pericot va morir 
un mes després. Les anècdotes en 
record de Iago Pericot van omplir 
d’encara més emotivitat la trobada. 
El descrivien com un esperit lliure 
i, precisament, l’alcalde va cloure 
l’acte dient: “Fer un homenatge al 
Iago és fer un homenatge a la lli-
bertat.” Oliveras també va anunciar 
la proposta que la sala de l’Espai 
Escènic, on l’artista havia presen-
tant algunes de les seves obres, 
rebés el seu nom. 

El Masnou ret homenatge pòstum  
a Iago Pericot i Canaleta
A l’acte li va ser atorgada la distinció de Fill Predilecte del Masnou

El llegat de Iago Pericot com a mestre es va sentir en els parlaments de Jordi Pericot, Sergi Mateu, 
Climent Sensada i Hermann Bonnín. RAMON BOADELLA

L’alcalde va entregar el títol a Josep Escrig, vidu de Pericot. RAMON BOADELLA

  TRAJECTÒRIA

L’homenatge va servir per 
fer un repàs de la trajectòria 
personal i professional 
de Pericot a través 
d'intervencions de persones 
molt properes a ell 
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ACTUALITAT

Les principals millores del nou adjudicatari

17 de juliol de 2014
El Ple Municipal aprova l’expedient de la licitació del contracte de serveis 
de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme 
municipal del Masnou. Dues empreses opten a la concessió: Fomento de 
Construcciones i Contratas, SA, (en endavant FCC) i Corporación CLD, Ser-
vicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, (en endavant CLD).

19 de febrer de 2015
El Ple adjudica aquest contracte a l’empresa FCC.

16 de març de 2015
CLD interposa un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
de la Generalitat de Catalunya contra l’acord del Ple. 

14 de maig de 2015
El Ple adjudica el contracte a CLD, en execució de la sentència del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic.

12 de juny de 2015
FCC interposa un recurs contenciós administratiu contra la resolució del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

15 de febrer de 2016 
Entra en vigor el nou contracte de servei de recollida de residus i de neteja 
viària, per part de l’empresa CLD. 

21 de setembre de 2017
El Ple aprova una modificació del contracte de CLD per millorar la presta-
ció del servei.

26 de febrer de 2018
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dicta la sentència que es-
tima el recurs contenciós administratiu interposat per FCC. Aquesta sentència 
anul·la la resolució dictada pel Tribunal de Contractes del Sector Públic de la 
Generalitat de Catalunya. La sentència és ferma el 7 de maig del 2018.

15 de novembre de 2018
El Ple aplica la sentència dictada pel TSJC i adjudica el contracte a FCC. 

13 de desembre de 2018
En el moment de tancar aquesta edició, a l’ordre del dia del Ple del de-
sembre s’incloïa l’aprovació d’una modificació del contracte de FCC per 
millorar la prestació del servei. 

1 de gener de 2019
Es preveu l’inici de la prestació del servei de recollida de residus, neteja 
viària, passeig Marítim i platges per part de l’empresa FCC.

Cronologia dels fets

La neteja dels carrers i es-
pais públics i la recollida 
de residus d’un municipi 
és una tasca complexa.  

Aquest mes de desembre s’ha 
posat fi a tres anys i mig de litigis 
entre les dues empreses que es 
van presentar, l’any 2014, a l’ad-
judicació del contracte.  L’inici de 
la prestació del servei de la ne-
teja viària i recollida de residus a 
càrrec de l’empresa Fomento de 
Construcciones i Contratas, SA, 
s’iniciarà l’1 de gener de 2019.  

Tal com també es va aprovar 
amb el contracte de l’anterior 

empresa, Corporación CLD, 
Servicios Urbanos de Trata-
miento de Residuos, SL, en el 
moment de tancar aquesta 
edició, a l’ordre del dia del Ple 
de desembre es preveien unes 
modificacions al nou contracte 
per millorar els punts febles 
detectats fins ara.

Els punts febles respecte a la 
neteja viària i la recollida de resi-
dus del contracte es resumeixen 
en la insuficient capacitat dels 
contenidors de residus, la divisió 
del municipi en sectors d’escom-
brada manual massa grans, la no 

Fil a l’agulla per millorar el problema 
de la neteja al municipi
El nou adjudicatari reforça la neteja viària i de les platges 

previsió d’una neteja periòdi-
ca amb aigua als carrers, ni 
tampoc l’estacionalitat. A més, 
en algun servei, la maquinària 
utilitzada es considerava poc 
adequada. La neteja a la platja 
no estava prevista durant els 
mesos d’hivern i, a l’estiu, 

tampoc no hi havia cap reforç 
a les tardes. Les mancances de-
tectades van causar l’aprovació 
per Ple d'una modificació del 
contracte que ara, amb el canvi 
d’adjudicatari, es preveu man-
tenir, alhora que s’hi aplicaran 
millores. 

Neteja viària

•  Es multiplica per vuit la borsa d’hores de neteja 
destinada a reforçar el servei, que passarà de 390 a 
3.064 hores l’any.

•  S’incorpora un equip de neteja motoritzada tres 
dies a la setmana als matins per reforçar la neteja 
de punts negres.

•  S’equipa un dels tres operaris de repàs de tarda 
amb un equip de neteja amb aigua a alta pressió 
per netejar els voltants de les àrees de contenidors.

•  S’augmenten els dies de recollida de fulles, de 45 
a 60 l’any.

Neteja platges

•  S’allarga la temporada alta de neteja de platges 
avançant-ne l'inici del 15 de juny a l’1 d’abril.

•  Els serveis en temporada baixa augmenten 
sensiblement.

Residus

•  Pendent d’aprovació al Ple, es mantindran les 
millores aprovades a la modificació de l’anterior 
contracte: regularització del servei de recollida 
dels contenidors tipus iglú, augment del servei 
de recollida dels envasos i paper cartró, així com 
augment de la recollida dels desbordaments, amb 
un reforç especial a l’estiu.

Comunicació
•  Es duplica la despesa destinada a campanyes de 

comunicació, foment del reciclatge i civisme, que 
serà de 36.500 euros l’any. 
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‘El Masnou Net’ ha gestionat més de 
1.700 incidències des de la seva creació

Des de la seva posada en marxa, l’any 2016, l’aplicació 
per a dispositius mòbils El Masnou Net, que permet avisar 
d'incidències a la via pública, ha gestionat 1.120 queixes 

relacionades amb la neteja viària i 603 que feien referència a la 
recollida de residus. És un canal de comunicació directe entre la 
ciutadania i l’Administració que es pot descarregar gratuïtament 
per a mòbils amb sistemes Android i Apple. 

és a càrrec del Consell Comar-
cal del Maresme a través de 
l’empresa d’economia mixta 
Resmar. L’Ajuntament ha con-
tractat una empresa especialis-
ta en assessorament ambiental 
que informa els comerços dels 
canvis horaris de la recollida 
i fa el seguiment dels que no 
s’han adherit encara a aquesta 
proposta. Des de l’inici de la 
prova pilot fins al moment, la 
recollida comercial s'havia fet 
amb personal de l'Ajuntament.

Actualment es recullen uns 800 
kg de paper i cartró a la setma-
na i hi participen un 50% dels 
comerços que estan a la ruta. 

> La Comissió de Civisme

L’esforç comú entre l’Ajunta-
ment i la ciutadania és de gran 
importància per gaudir d’un 
poble net.  En el marc de les mi-
llores endegades recentment hi 
ha l’impuls de les trobades de 
la Comissió de Civisme, que des 
del mes de setembre són de 
caràcter mensual. Les sessions 
són pensades perquè l’Ajunta-
ment informi de temes princi-
palment relacionats amb la via 
pública, alhora que es demana i 
es compta amb les aportacions 
dels representants veïnals que 
hi assisteixen, dels quals s’espe-
ra un retorn constant. 

La Comissió de Civisme es va 
iniciar el setembre del 2017 
i està formada per represen-
tants de totes les entitats veï-
nals del Masnou; de la Fede-
ració del Comerç, la Indústria 
i el Turisme; persones a títol 
individual, i membres  
de l’Equip de Govern de  
l’Ajuntament.  

Ja ha finalitzat una part de les tasques de poda de l’arbrat viari. MIREIA CUXART

S’ha netejat l’abocador situat a la part alta del parc de Vallmora. AJUNTAMENT

>  Millora de l’espai públic

L’Ajuntament ha engegat diver-
sos plans d’actuacions i millora 
a la via pública en diferents 
indrets i barris del municipi. 
Aquests plans inclouen actuaci-
ons molt diverses, com reposi-
cions i reparacions en mobiliari 
urbà i enllumenat públic; mi-
llores en la senyalització viària; 
treballs de pintura, jardineria i 
neteja, i reparacions de voreres, 
poda d’arbrat i altres desper-
fectes a la via pública. Aquests 
plans integrals d’actuacions per 

zones es compaginen amb les 
feines quotidianes de mante-
niment i millora que es duen a 
terme a tot el terme municipal. 
A més, sovint cal destinar els 
equips a reparacions i treballs 
d’urgència, originats per tem-
pestes o altres esdeveniments 
meteorològics, actes vandàlics i 
altres causes.

>  Canvis en la gestió  
de la recollida comercial

Des de l’1 de novembre, la 
gestió de la recollida comercial 

 RECOLLIDA COMERCIAL

Des de l’1 de novembre, la 
gestió de la recollida comercial 
és a càrrec del Consell 
Comarcal del Maresme 
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OBRES

La sessió plenària del 
novembre va donar llum 
verda al preacord assolit 
entre l’Equip de Govern 

i Renfe per remodelar l’estació 
d’Ocata i fer-la accessible, així 
com el pas soterrat que comu-
nica el passeig de Prat de la 
Riba amb l’estació i la platja. Es 
va aprovar amb 17 vots a favor 
(ERC, PDeCAT-Unió, C’s, CUP, ICV 
i PP), 2 vots en contra (CUP) i 2 
abstencions (PSC).

Ricard Plana, regidor d’Urba-
nisme, va explicar que la inten-
ció inicial de Renfe era limitar 
la inversió exclusivament a 
l’estació. “Amb les negocia-
cions hem aconseguit una 
proposta molt avantatjosa per 
tal que col·laborin en l’adapta-
ció del pas soterrat, per fer-lo 
accessible.” Això s’aconseguirà 
instal·lant-hi un ascensor. 
L’ascensor el pagarà Renfe, si 
bé l’Ajuntament s’haurà de fer 
càrrec del manteniment de 
l’aparell. El consistori també 
s’haurà d’ocupar d’una part de 
la urbanització de la vorera del 
passeig Marítim.

El 14 de desembre és previst 
que l’alcalde del Masnou, 
Jaume Oliveras, i la directora de 
Rodalies Renfe Viajeros, Mayte 
Castillo, signin el conveni de 
col·laboració del projecte, que 
té per objectiu centralitzar 
l’accés a l’estació en un únic 

vestíbul soterrat sota les vies i 
millorar, tant en els recorreguts 
interns fins a les andanes com 
en els accessos exteriors, les 
condicions d’accessibilitat.

El pas que dona accés a l’esta-
ció d’Ocata també s’utilitza per 
accedir al passeig Marítim i a la 
platja. Les actuacions incloses 
dins el projecte de millora de 
l’accessibilitat de l’estació d’Oca-
ta inclouen una modificació de 
les escales d’accés i la instal·lació 
de tres ascensors, juntament 
amb la construcció d’un vestíbul 
al subsòl, sota l’actual edifici de 
l’estació d’Ocata. 

Consegüentment, per portar a 
terme el projecte, caldrà modi-
ficar la trajectòria del pas soter-
rat cap a la platja i traslladar  
diferents elements de mobili-
ari urbà i serveis situats sobre 
la vorera del passeig de Prat 
de la Riba. A més, s’habilitarà 
un espai entre l’N-II i les vies 
ferroviàries, d’una superfície 
de 25 m², perquè sigui utilitzat 
com a parada dels autobusos 
en sentit Mataró. 

L’acord inclou altres millores 
que Renfe farà al pas soterrat, 
com càmeres de seguretat, un 
sistema de bombeig d’aigua en 
cas d’inundació i nova il·lu-
minació. La inversió total que 
Renfe hi farà ronda els 3 milions 
d’euros. 

Remodelació de l’estació d’Ocata
Llum verda a l’actuació per millorar-ne l’accessibilitat

Prop de 3 milions d’euros es destinaran a la remodelació. DOMÈNEC CANO

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

GENER

DESEMBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
DOMÍNGUEZ

2

OCATA

3

RIERA

4

FÀBREGAS

5

VIAMAR

6

VIAMAR
7

RIERA

8

FÀBREGAS

9

VIAMAR

10

DOMÍNGUEZ

11

AYMAR

12

OCATA

13

OCATA
14

DOMÍNGUEZ

15

OCATA

16

RIERA

17

FÀBREGAS

18

VIAMAR

19

AYMAR

20

AYMAR
21

FÀBREGAS

22

VIAMAR

23

DOMÍNGUEZ

24

AYMAR

25

OCATA

26

RIERA

27

RIERA
28

VIAMAR

29

DOMÍNGUEZ

30

AYMAR

31

OCATA

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 
AYMAR

2 
AYMAR

3 
RIERA

4 
FÀBREGAS

5 
VIAMAR

6 
VIAMAR

7
OCATA

8
OCATA

9
OCATA

10 
FÀBREGAS

11 
VIAMAR

12
DOMÍNGUEZ

13 
AYMAR

14 
FÀBREGAS

15 
RIERA

16 
RIERA

17 
AYMAR

18
OCATA

19 
RIERA

20 
FÀBREGAS

21 
VIAMAR

22
DOMÍNGUEZ

23
DOMÍNGUEZ

24 
VIAMAR

25 
VIAMAR

26 
VIAMAR

27
OCATA

28 
RIERA

29 
FÀBREGAS

30 
FÀBREGAS

31
DOMÍNGUEZ
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COMUNITAT

El Masnou dona la benvinguda  
als menors no acompanyats
Els nois van llegir un comunicat en nom de tots els seus companys per agrair l’acollida

Una cinquantena de menors estran-
gers no acompanyats van partici-
par en l’acte de benvinguda que 
se’ls va preparar, el 27 de novem-

bre a l’Ajuntament del Masnou, com a nous 
ciutadans empadronats al municipi. Són els 
menors acollits a l’alberg masnoví Josep Ma-
ria Batista i Roca, sota la tutela de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

Jaume Oliveras, alcalde del Masnou, i Georgi-
na Oliva, secretària d’Infància, Adolescència 
i Joventut de la Generalitat de Catalunya, els 
van donar la benvinguda i van subratllar la im-
portància de la seva integració en la societat 
masnovina i catalana. “Ja esteu empadronats, 
així doncs, sou veïns i ciutadans del Masnou, 
amb drets i deures”, va destacar l’alcalde, i els 
va recordar “la importància del respecte envers 
l’espai públic i la resta de veïns i veïnes”. “Heu 
de fer un esforç per conviure en pau i amb 
tranquil·litat. Si ho aconseguiu, tindreu oportu-
nitats”, va continuar Oliveras.

En aquest sentit, Georgina Oliva els va enco-
ratjar a no deixar passar l’oportunitat: “Hi ha 
trens que només passen un cop en la vida.” 
“Hem d’estar contents, perquè tots podem 
aportar alguna cosa: nosaltres, aprendre de 
vosaltres, i vosaltres, les normes, costums i 
valors de casa nostra”, afegia. Oliva també va 
concretar que a Catalunya hi ha 125 centres 
d’acollida com el del Masnou i uns 3.300 me-
nors en la mateixa situació: “Treballem per-
què tots tingueu els papers, educació i feina”. 

En acabar les intervencions d’Oliveras i Oli-
va, traduïdes a l’àrab per Najat Driouech, di-
putada masnovina del Parlament de Catalu-
nya, un dels nois va llegir un breu comunicat 
en nom de tots els seus companys per agrair 
l’acollida, mostrar satisfacció per ser al Mas-
nou i manifestar el desig d’aprendre sobre la 
societat d’acollida i per aconseguir les eines 
necessàries per construir-se un bon futur.

A més de les persones esmentades, van par-
ticipar a l’acte Sílvia Folch, Neus Tallada i Mà-

xim Fàbregas, regidores i regidor del Masnou; 
Montse Riera, regidora de Teià; Eulàlia Creus, 
cap del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència de Barcelona Comarques; Eliseu Oriol, 
director del Servei Territorial de Barcelona del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies; l’inspector i el sergent de la Policia Local 
del Masnou, i Susanna Echevarría i Marta Mon-
toya, d’Eduvic, la cooperativa que gestiona el 
centre d’acollida del Masnou. 

L’acte es va celebrar a la sala de plens. DOMÈNEC CANO

El públic va omplir el 29 de novembre 
el cinema La Calàndria del Masnou 
per assistir a la presentació local de 
Projecte Hamza, un curtmetratge que 

ja va destacar aquest octubre al Festival Fil-
mets de Badalona.

El film explica la història de Hamza Driouech, 
un masnoví fill d’immigrants marroquins 
que, a través del bàsquet, la seva gran 
passió, ha trobat el camí per a la supera-
ció personal i la integració social. Alhora, 
el documental narra com ha convertit el 
bàsquet en una corretja de transmissió de 
solidaritat. Hamza ha creat un projecte de 

cooperació perquè nens, nenes i joves d’un 
barri deprimit de Casablanca, al Marroc, 
trobin també en aquest esport un mitjà per 

adquirir valors i capacitats i teixir relacions 
socials positives, basades en l’esport, la di-
versió i la companyonia, i allunyar-los de 
conductes autodestructives.

Entre els assistents a l’acte hi havia els 
menors estrangers no acompanyats que 
s’allotgen al Masnou sota la tutela de la Ge-
neralitat de Catalunya després que l’alcal-
de els hagués convidat a assistir-hi. El pú-
blic no va poder reprimir les emocions que 
provocaven bona part de les seqüències, 
que anaven del riure als aplaudiments, ben 
sonors quan van començar a aparèixer els 
crèdits finals d’aquesta gran història. 

El documental Projecte Hamza  omple  
i emociona el cinema La Calàndria
El film narra com el masnoví Hamza ha fet del bàsquet una eina d’integració  
i de solidaritat per a joves d’un barri deprimit del Marroc.

El cinema es va omplir de gom a gom. 
RAMON BOADELLA
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COMUNITAT

La beca de recerca local 2018 
ja té proposta guanyadora

Glòria Campoy rebrà finançament per al 
projecte ‘Un poble sobredimensionat.  
El Masnou, paradís en temps de guerra’

L’Ajuntament del Masnou va anunciar, 
el 29 de novembre, la proposta escolli-
da pel jurat per tal que rebi el suport 
previst a les bases de la VIII beca de re-

cerca local del Masnou. L’ajut inclou una dotació 
econòmica de 3.000 euros, a més de la supervisió 
i col·laboració de Rosa Toran com a tutora del pro-
jecte. A més, l’Ajuntament publicarà el treball a la 
col·lecció “La Roca de Xeix”.

La proposta guanyadora ha estat presentada per 
Glòria Campoy Collado, que s’ha compromès a 
realitzar l’estudi "Un poble sobredimensionat. El 
Masnou, paradís en temps de guerra". Abordarà 
l’arribada de persones refugiades al Masnou du-
rant la Guerra Civil, detallant-ne el nombre, on es 
van allotjar, les actuacions que es van realitzar... 
La investigació preveu recollir testimonis orals 
dels descendents dels i les protagonistes d’aquell 
fenomen, entre d’altres accions. 

Moment de l’acte de veredicte. DOMÈNEC CANO

L’acte central va ser el dia 25. RAMON BOADELLA

La Junta de Govern Local del mes de juny va aprovar el Protocol d’actuació 
contra les violències sexistes a les festes populars. El mes d’octubre se’n va fer 
una modificació per millorar-ne la implementació, que estarà en període d’ex-
posició pública fins al 7 de gener de 2019. Es pot consultar, de 8 a 14 h, a la 
Regidoria d’Acció Social, ubicada a l’edifici de Roger de Flor.

No més violència contra les dones
El Masnou commemora el dia per a l’eliminació 
d’aquesta xacra

Durant el mes de novembre va 
tenir lloc la campanya “No + 
violència contra les dones”, 
per commemorar el Dia In-

ternacional per a l’Eliminació de la Vi-
olència vers les Dones i conscienciar la 
ciutadania sobre aquesta xacra social. 
L’Ajuntament i entitats locals van pro-
gramar diverses activitats, que van tenir 
com a acte central de la campanya el 
del 25 de novembre, al qual van assistir 
més de dues-centes persones.

La tarda del dia 25 va començar amb 
la baixada de cinquanta torxes des 
de la plaça de l’Església portades per 
dones i homes de la vila i, també, per 
representants del consistori masnoví, 
com l’alcalde, Jaume Oliveras, i la re-
gidora d’Igualtat, Neus Tallada, amb el 
suport de la Colla de Diables del Mas-
nou. En total, es va formar un grup 
de prop de vuitanta persones, que 
van fer el trajecte fins a la plaça de 
la Llibertat. A la plaça, s’hi van sumar 
d’altres persones que els esperaven, 
que van anar col·locant les espelmes 

fins a formar un llaç d’espelmes, una 
figura commemorativa que es realit-
za cada any. La regidora d’Igualtat, 
Neus Tallada, va ser l’encarregada de 
llegir el manifest unitari i, tot seguit, 
va donar pas a les exhibicions de dan-
sa de les escoles Estudi 15 i Maribel’s.  
Quaranta-cinc ballarines van pujar a 
l’escenari en una tarda que va comptar 
amb diverses actuacions de dansa. Com 
a cloenda, la Colla de Diables va llançar 
sis coets a l’aire, el mateix nombre de 
dones assassinades a Catalunya per vio-
lència masclista, segons les dades ofici-
als fins a aquella data. 

Una integradora social, un tècnic 
de suport a projectes de gestió i 
un dissenyador gràfic treballen, 
des de finals d’octubre, a l’Ajun-

tament. La contractació, per un període 
de sis mesos a jornada completa, es va fer 
a través del Programa de garantia juvenil, 
una subvenció destinada a incentivar la 
contractació en pràctiques de joves d’en-
tre 18 i 29 anys. Aquestes contractacions 
s’han dut a terme amb el finançament del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, el Minis-
teri d’Ocupació i Seguretat Social, i el cofi-

nançament del Fons Social Europeu des de 
la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. També des 
de l’octubre, tres alumnes de l’Institut Ma-
remar realitzen les pràctiques de l’FP dual a 
l’Ajuntament. Completen així els seus estudis 
del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Inte-
gració Social amb formació dual. Una de les 
alumnes realitza les pràctiques al Servei Bàsic 
d’Atenció Social (SBAS). La segona, al Servei 
Local d’Ocupació. El tercer, a la Regidoria 
d’Acció Social, formant-se i treballant en dos 
serveis: al Centre de Distribució d’Aliments 
(CDA) i a l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS). 

L’Ajuntament contracta joves en pràctiques 
Són beneficiaris del Programa de garantia juvenil i alumnes de l’Institut Maremar

Els joves van ser rebuts per l’alcalde i la regidora  
de Promoció Econòmica. MIREIA CUXART

Tots tres realitzen mitja jornada, durant deu 
mesos i integrats als equips tècnics. Aquest 
és el tercer any en què el consistori incor-
pora alumnes de l’FP dual en pràctiques 
remunerades. 
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ESPORTS

Els guardons van ser lliurats per Jaume Oliveras, alcalde del Masnou; Joa-
quim Fàbregas, regidor d’Esports; Sílvia Folch, tinenta d’alcalde primera; 
Ricard Plana, tinent d’alcalde segon, i Jordi Matas, president del Consell 

Esportiu del Maresme.

Esportista (masculí i femení) federat més petit de 16 anys 
• Finalista: Hugo Alonso Paloma. Club Judo Rei 
• Finalista: Mar Rigual Ramos. Club Nàutic Masnou 
• Primer premi: Laia Roset Martín. Club Judo Rei

Esportista (masculí i femení) no federat més petit de 16 anys 
• Finalista: Berta Samaniego. Club Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou 
• Finalista: Alma Rodríguez. Club Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou 
• Primer premi: Marc Fibla. Club Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou 

 
Esportista (masculí i femení) federat més gran de 16 anys 
• Finalista: Mireia Lapuerta Comas. Club Judo Rei 
• Finalista: Mónica Azón Canalda. Club Nàutic Masnou 
• Primer premi: Hugo Escobar González. Club d’Aeromodelisme del Masnou  

 
Esportista competint en una entitat fora del Masnou 
• Finalista: Bernat Calvo Jofra. Club Gimnàstic Mataró 
• Primer premi: Javier Cárcamo Arana. Centre Natació Mataró

Trajectòria d’un equip en competició federada 
• Finalista: Equip infantil optimist G1- optimist G2. Club Nàutic Masnou 
• Finalista: Benjamí D. Club Atlètic Masnou 
• Primer premi: Sènior A. El Masnou Basquetbol 

 
Trajectòria d’un equip en competició no federada 
• Finalista: Conjunt prebenjamí B. Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou
• Primer premi: Conjunt infantil B. Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou 

 
Entitat amb millor tasca de promoció 
• Finalista: Projecte Hamza. El Masnou Basquetbol
• Finalista: Campus d’estiu 2018. Club Nàutic Masnou 
• Primer premi: Torneig de futbol inclusiu Amics del Masnou. Club Atlètic Masnou 

 
Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius 
• Finalista: 23a edició de 3x3 Bàsquet al Carrer. El Masnou Basquetbol 
•  Finalista: Campionat de Catalunya de Tennis Platja (sènior).  

Club Nàutic Masnou
• Primer premi: 25a travessa al port. Club Natació el Masnou 

 
Reconeixement a la trajectòria individual en el desenvolupament 
de la tasca esportiva
• Guardonada: Natàlia Via-Dufresne Pereña. Club Nàutic Masnou

Els guardons als i les es-
portistes i entitats espor-
tives que han destacat 
durant la temporada 

2017-2018 es van lliurar la nit 
del divendres 30 de novembre, 
a l’Espai Escènic, una sala que va 
penjar el cartell de complet. 

L’acte, conduït per cinquè any 
per Montserrat Condeminas, va 
comptar amb els parlaments de 
l’alcalde del Masnou, Jaume Oli-
veras, i el regidor d’Esports, Quim 
Fàbregas, que van incidir en les di-
verses activitats esportives impul-
sades des de l’Ajuntament i les en-
titats amb l’objectiu de fomentar 
la pràctica de l’activitat física entre 
bona part de la ciutadana, com la 
cursa popular, la Caminada dels 
Tres Pobles, la Cursa de Sant Sil-
vestre, el Torneig 3x3 de Bàsquet 
al Carrer o els nombrosos torneigs 
de vòlei platja. 

Ambdós també van recordar que 
l’any passat, en aquesta mateixa 
vetllada, s’havien anunciat diver-

alment just, és molt important 
la feina que fan les entitats de la 
vila, entre les quals cal destacar 
les esportives”, va dir el regidor 
durant el seu parlament. Sense 
anar més lluny, va fer referència 
al documental estrenat el dia 
abans al cinema La Calàndria 
sobre el Projecte Hamza, “un 
exemple de superació personal 
i de com a través de l’esport es 
pot contribuir a la integració en 
la nostra societat”, va dir. 

“Tenim una xarxa d’entitats es-
portives molt rica que hem de 

ses millores a les instal·lacions 
esportives. Moltes ja s’han dut a 
terme, com la pista esportiva de 
parquet anomenada Ricky Ru-
bio a l’actual Complex Esportiu 
i la renovació dels vestidors de 
l’equipament, la represa de les 
obres del nou pavelló —que es 
preveu que finalitzin la prima-
vera vinent— o la millora dels 
accessos al CD Masnou, una obra 
aturada que és previst reprendre 
aviat. “Les infraestructures són 
necessàries i importants per a 
la pràctica de l’esport, però, per 
tenir un municipi inclusiu i soci-

continuar potenciant”, va prosse-
guir l’alcalde, “i la feina que feu no 
és només esportiva, sinó que aju-
da sobretot al desenvolupament 
físic i intel·lectual i, a més, l’esport 
és una manera d’integrar-se en la 
societat”. Com havia fet Fàbregas, 
Oliveras també va remarcar com 
n’és d’important la feina incansable 
que des de totes les entitats espor-
tives fan les persones que hi ha al 
capdavant, “que amb el seu esforç 
contribueixen a la formació de mi-
lers de joves del municipi, en l’àm-
bit esportiu i en els valors lligats a 
la pràctica esportiva”. El paper de 
les famílies i el mèrit dels esportis-
tes també va ser homenatjat a la 
trobada.

Després dels parlaments, es va 
fer el lliurament de premis. En-
guany, el jurat ha estat format 
per Marta Bach, Toni Frieros i Da-
vid Casas. La gala va ser amenit-
zada per diverses actuacions del 
Club Escola Gimnàstica Rítmica 
del Masnou i el col·lectiu d’artis-
tes LACAM. 

La Nit de l’Esport celebra els cinc anys
La nova edició dedicada a homenatjar els i les esportistes de la vila consolida  
la trobada anual

Guanyadors i finalistes de la Nit de l’Esport 2018

L’acte va cloure amb la fotografia de grup de tots els participants a l’edició. 
RAMON BOADELLA

EL MASNOU VIU    DESEMBRE 2018 25



ENTREVISTA

 MIREIA CUXART

“La valoració que faig 
d’aquesta temporada 
té matisos: quant a 
resultats, no és una 
bona temporada, però 
els millors assaigs de la 
història de la colla els hem 
fet aquest any”

Nascut al Masnou però a cavall entre aquest municipi maresmenc i Lloret de Mar des de ben petit, la seva afició pels 
castells ha estat una vertadera passió. Quan era un nen va quedar meravellat en veure la que ara és la seva colla, 
els Castellers de Vilafranca, i ha dedicat el seu temps a fer-la créixer. A més d’assistir a tots el assajos i actuacions, 
ha format part dels troncs, ha tingut responsabilitat en els diferents equips, va ser sots cap de colla fins que, fa 
tres anys, va assumir la responsabilitat de ser el cap de colla. La colla dels verds (així se’ls anomena pel color de la 
camisa) és una entitat que celebra setanta anys aquest 2018.

Tot i viure al Penedès, al Masnou hi té familiars i amics, ja que havia estat molt vinculat a l’escoltisme i, com bé diu, 
“una cosa bona de les xarxes socials és que m’he pogut retrobar amb vells companys i mantenir el contacte”.

D’on ve la teva afició 
pel món casteller?
El meu avi patern era del 
Masnou i, durant la Guerra Civil, 
es va fer amic d’un vilafranquí. 
Van estar junts als camps de 
concentració i van fer una bona 
amistat i, quan van acabar 
aquest periple, continuaren la 
relació. Es convidaven a cada 
festa major, que, en el cas de 
Vilafranca del Penedès, és com 
un cap d’any, hi ha un pòsit 
potent i cultural molt arrelat a la 
festa. Els meus avis masnovins, 
l’Agustí Bach Espinet i la Pepeta 
Casahuga Torrebadella, van anar 
allà amb el meu pare i el meu 
tiet i van quedar impactats, i 
el mateix van fer amb mi: de 
petit m’hi van dur i recordo que 
vaig quedar impressionat pels 
castells. 

No pensava mai que seria 
casteller, perquè la meva 
infància va ser entre el Masnou 
i Lloret de Mar i, evidentment, 
Vilafranca em quedava molt 
lluny. Però, com que estava tan 
obsessionat, vaig estudiar a 
Santa Maria del Collell, a prop de 
Banyoles, i allà vam fer una colla, 

l’any 1984. Quan vaig tornar de 
la mili volia seguir fent castells i 
me’n vaig anar un any a Terrassa, 
i, al cap d’un any d’anar amunt 
i avall de Lloret a Terrassa vaig 
dir: me’n vaig a la meva colla, 
la que he vist des de petit. I des 
de llavors fins avui ha estat una 
dedicació al cent per cent. Vaig 
estar set anys amunt i avall de 
Lloret a Vilafranca fins que em 
vaig quedar allà. Ara visc a Pacs 
del Penedès, a tres quilòmetres 
de Vilafranca.

Quin moment 
amb camisa recordes 
amb especial emoció?
Molts, ja fa trenta anys que faig 
castells. Hi ha una diada, la de 
Sant Fèlix, durant la festa Major 
de Vilafranca, que és el dia més 
important per als castells. El Sant 
Fèlix de 1995 vam aconseguir 
un castell que ha significat molt 
en la trajectòria dels castells 
de Vilafranca en els últims vint 
anys. A partir d’allà, les coses van 
canviar, vam ser capdavanters. 
El primer cop que vaig fer un 
castell de nou, l’any 1989, també 
el recordo molt. I després, 
molts castells significatius, 

com el primer castell de deu 
descarregat o la primera torre de 
vuit descarregada.

Què va suposar posar-te al 
capdavant dels Castellers de 
Vilafranca?
És un honor que els teus 
companys et reafirmin. La veritat 
és que no era el meu somni ser 
cap de colla, el meu somni ja 
està complert fa anys, en haver 
participat intensament en els 
castells de la colla. Sempre he 
estat molt compromès i hi va 
haver un moment en què em 

van anar insinuant que havia 
de ser jo. Vaig veure que podia 
complir el perfil i ho vaig agafar 
com una responsabilitat que 
havia d’assumir. En la votació 
que es va fer per veure si tenia el 
suport de la colla va sortir que sí 
en un 97%. 

Com és d’important la tasca 
d’un cap de colla?
Som una colla de l’àrea 
tradicional (vol dir que fa més 
de 250 anys que fa castells). 
Entenem que hem de funcionar 
amb una estructura piramidal, 
perquè, quan has de moure 
molta gent, és la millor manera 
que hem vist per funcionar. 
Pensa que som 900 socis, 
però, per un castell de deu, 
necessitem mil persones. L’any 
2008 vam agafar una entitat de 
referència, el FC Barcelona, vam 
mirar-ne l’organigrama i, a hores 
d’ara, funcionem com ells. 

Cada colla funciona diferent. 
En el nostre cas, també hi ha 
un president. Fem mandats de 
quatre anys i, com a cap de colla, 
no en pots repetir més de dos 
seguits.

Toni Bach, cap de colla dels 
Castellers de Vilafranca 
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“Els castells són l’esport 
ideal: no hi ha barreres 
amb el públic, tothom hi 
pot participar, i no hi ha 
categories, ni per edat ni 
per sexe”

Acabes de tancar el teu tercer 
any com a cap de colla dels 
Castellers de Vilafranca. 
Com valores la temporada i 
quins són els reptes per a la 
propera?
Des del 1995 lideràvem el món 
casteller i, a partir del 2014, 
comencem a estar més igualats 
amb les altres colles.

Al Campionat del Món, que 
se celebra cada dos anys a 
Tarragona, des del 2002 havíem 
guanyat totes les edicions. La 
d’aquest 2018 la vam perdre. 
Qualsevol ratxa saps que 
arribarà el moment en què 
s’acabarà. Estem en un moment 
de transició. Sabia que arribaria, 
però no volia que fos amb una 
derrota. Amb tot, no passa res, 
és un joc i d’aquestes coses se 
n’aprèn. 

El 2016 ja pensava que passaria 
i vam aportar innovacions i ens 
en vam sortir. Aquest any vam 
tenir dues caigudes al pom 

de dalt (on van els nens) que 
ens van deixar bastant tocats 
i això ens ha condicionat la 
temporada. Tot i així, penso 
que hem fet actuacions bones, 
però, en una temporada en 
què has caigut molt, costa molt 
d’entomar l’actuació.

Per tant, la valoració que en faig 
té matisos: quant a resultats, 
no és una bona temporada, per 
diversos condicionants, però la 
part positiva sempre la veig i 
els millors assaigs de la història 
de la colla els hem fet aquest 
any. La gent de la colla ha sabut 
perdre, cosa que crec que potser 
no es va fer amb nosaltres. El 
fet que hàgim tingut aquests 
entrebancs segur que ens fa més 
forts de cara al futur. 

Es difícil compaginar-ho amb 
la vida laboral i personal?
En el meu cas, sobretot amb la 
familiar, i hi fa molt que no és 
el meu somni. Ara que hi soc, 
dedicació plena, però, tinc tres 

filles i em treu moltes hores 
d’estar amb elles. Em sap greu 
i és potser el més dur. No m’hi 
tornaré a presentar, suposa molt 
de compromís.

Què en penses del debat de 
si els castells són un esport o 
una tradició?
Són l’esport català, no tinc 
cap barrera mental amb això. 
Soc dels que es discuteix 
amb els que parlen d’aquests 
misticismes. Tot esport té el seu 
passat. Això sí, penso que és el 
millor esport: no hi ha barreres 
amb el públic, tothom hi pot 

participar, i no hi ha categories, 
ni per edat ni per sexe. Per mi és 
l’esport ideal.

Per què creus que al municipi 
no hi ha afició castellera? 
Què diries a un masnoví o 
masnovina que vulgui iniciar-
se en els castells?
Tots els pobles tenen les seves 
tradicions i el món casteller ha 
crescut molt, però, als pobles on 
no és tradició, els costa molt. 

Els diria que tenen colles a prop, 
que no s’emboliquin a fer-ne 
una tret que surti un moviment 
social i cultural molt potent, com 
ha estat a Mataró o a Terrassa, 
que han aconseguit fer els 
castells que s’anomenen gamma 
extra i que són els màxims. 
Un masnoví a qui li agradi, li 
recomano que vagi a Mataró, en 
gaudirà. 

Parlem de la 
internacionalització del 
fenomen casteller. Cada cop 
feu més actuacions a fora?
Som de les colles que hem 
viatjat més: Nova York, Xangai, 
Bombai, Santiago de Xile... A 
Europa, hem estat a tot arreu, 
amb molt bona acollida. 
Viatjant és quan veus molt bé 
els diferents caràcters. Sempre 
poso l’exemple de quan vam 
anar al País Basc. En molts llocs 
on anem i fem castells, si caiem, 
després no s’acosta ningú. Al 
País Basc, primer ens miraven 
una mica reticents, però, un dia, 
vam fer un castell gros i ens va 
caure. Van veure que això anava 
seriosament i es van posar tots 
a fer pinya. A Alemanya ens 
posen tanques, a Anglaterra i 
als Estats Units et demanen mil 
assegurances, a l’Índia tothom hi 
participa de seguida, a Xile ens 
ho van agrair moltíssim, ja que 
venien d’una dictadura que els 
havia privat l’associacionisme, 
i hi van col·laborar molt. És 
molt gratificant i tinc molt 
bons records de les actuacions 
internacionals. LINS GRIÑÓ
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

digital L'actualitat del Masnou a www.masnou.cat

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Visitants al pessebre vivent del 
carrer de Pere Grau l’any 1995.  
L'organitzava l’Associació Amics 
del Carrer de Pere Grau i tenia 
lloc el vespre de la nit de Nadal i 
els dies posteriors en un pati par-
ticular del carrer. Al pessebre, hi 
col·laborava tot el veïnat i hi havia 
animals, com un ruc, un gall dindi 

o conills. Els darrers anys que es va 
fer, es va traslladar a altres llocs, 
com al pati de l’oratori de Santa 
Maria d’Ocata, a l’Altell de les Brui-
xes o al jardí de Can Malet.

Autor: Gerard Poch
Procedència: Arxiu Municipal 
del Masnou, fons municipal

Pregunta freqüent
Aquesta és una de les respostes a les preguntes que amb 
major freqüència l’Ajuntament rep de la ciutadania.
 
Quan el carrer de Roger de Flor sigui completament  
per als vianants, pels carrers que el creuen hi podran  
circular els vehicles? 

Pels encreuaments dels carrers amb el de Roger de Flor, com és 
el cas del de Navarra, Sant Miquel, Flos i Calcat i Itàlia, hi conti-
nuaran circulant vehicles. L’actuació serà similar a la que s’ha fet 
al carrer del Dr. Agell a l’encreuament amb el de Sant Felip, amb 
la inclusió de pilones, jardineres o altres elements que impedi-
ran el trànsit rodat pel carrer de Roger de Flor.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 28
Aquest cap de setmana, arriba la #Fira de #Nadal al nucli 
antic d’#elMasnou.
Els dies 1 i 2 de desembre, al carrer de Roger de Flor amb 
la plaça de Catalunya.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 27  
#Xerrada: “Per guanyar la cursa al #càncer cal conèixer  
el camí”  
Ponent: Dr. Miguel A. Peinado, investigador de l’Institut  
de Recerca Germans Trias i Pujol.  
Avui a les 18.30 h a la #Biblioteca d’#elMasnou, que col·la-
bora en la divulgació científica a l’entorn del càncer. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 23 
Presentació del documental @ProjecteHamza, el dijous 29 
de novembre al cinema La Calàndria d’#ElMasnou.
A les 20.30 h. Entrades gratuïtes, aforament limitat. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 18 
La 39a Cursa de Sant Silvestre del Masnou (5 km) ja té les 
inscripcions obertes  
@LaSansi #santsilvestredelmasnou #elmasnou #lasansi 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 11
Avui, la Federació de Comerç, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’#elMasnou, organitza una nova edició de 
la #Fira de Tardor a l’av. de Joan XXIII.
Xocolatada, moda, bijuteria, joguines, gastronomia  
i molt més! 
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Fe d’errates: Al número anterior (107) d’El Masnou Viu, la 
foto que s’atribuïa a Ramon Boadella era de @frankmo-
ranstudio i viceversa. 
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PUNT DE TROBADA

La Penya Barcelonista 
el Masnou-Ocata ha 
celebrat aquest mes de 
novembre el quarantè 

aniversari. L’acte central va ser 
una festa que va tenir lloc al Club 
Nàutic, amb la participació d’una 
setantena de persones. L’entitat 
estudia la possibilitat de fer més 
actes durant els propers mesos 
per commemorar l’aniversari, si bé 
els anirà anunciant a mesura que 
els confirmi. No hi faltaran, però, 
les jornades gastronòmiques, que 
ja són tota una tradició de l’entitat.
La Penya Barcelonista té 
actualment uns 200 socis, segons 
la darrera actualització. 

El 70% són homes; el 30% restant, 
dones. Malgrat que l’equilibri 
és encara lluny, des de l’entitat 
especifiquen que cada cop es 

detecta més interès de les dones 
per l’esport en general. De fet, les 
proporcions s’inverteixen quan 
es mira la composició de la Junta 
que presideix Francesc Puiggròs, 
formada per quatre dones i tres 
homes. 

> Teixir xarxes

Els socis i sòcies de la Penya 
estan sempre convidats a 
veure tots els partits oficials 
del FC Barcelona al local 
social de l’entitat. “És una 
manera de poder viure’ls en 
companyia d’altres persones 
que comparteixen aquesta 
afició, dialogant i socialitzant-se”, 
expliquen des de l’associació.

Però més enllà de les activitats 
i iniciatives que tenen a veure 
amb el Barça, la gent que forma 
part de la Penya dedica part del 
seu temps a col·laborar amb 
altres entitats per tirar endavant 
actes solidaris al municipi. N’és 
un bon exemple el torneig de 
pàdel que organitza la Penya 
en col·laboració amb altres 
entitats i institucions i a favor 
de l’Associació Prodisminuïts 
Psíquics del Masnou (DISMA) i 
d’aquest col·lectiu.

La Marató de TV3 és un altre 
dels esdeveniments en què la 
Penya aprofita per fer xarxa 
i aportar el seu gra de sorra. 
Organitza un sopar solidari, 
cada mes de desembre des 
de l’any 2012, per recaptar 
donacions a favor de la causa 
solidària de cada any. El 
sopar és obert a tothom. De 
fet, la Penya també canalitza 
donacions per a La Marató de 
persones que volen col·laborar-
hi però que no poden assistir 
al sopar. Altres moments en 
què és habitual veure la gent 
de la Penya fent pinya amb 

altres entitats del Masnou 
són la Diada de l’Onze de 
Setembre, la Jornada d’Entitats 
o la Cavalcada de Reis, entre 
d’altres. 

El compromís social i polític 
de la Penya transcendeix 
l’àmbit local, ja que aprofiten 
el quarantè aniversari per 
expressar el seu rebuig 
davant “la gran injustícia 
que s’està cometent amb 
l’empresonament dels Jordis 
i de part del govern legítim 
de la Generalitat”, tal com 
manifesten des de l’entitat.

La Penya Barcelonista fa quaranta anys que 
fa pinya amb el teixit associatiu del Masnou

La Penya Barcelonista va participar en la darrera edició de la Fira d’Entitats. CEDIDA
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TRIBUNA POLÍTICA

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

Sílvia Folch
Portaveu del Grup 
Municipal 
d’ERC-AM-MES

Frans Avilés 
Portaveu  
del Grup Municipal 
de Ciutadans

Conclou un 2018 força positiu

Tot i que no toca encara fer balanç, perquè 
falten uns quants mesos abans no finalitzi 
el mandat, cert és que podem mirar enrere 
l’any 2018 i valorar positivament el treball 
assolit. Ha estat un any de govern en solitari 
dels sis regidors d’ERC-AM-MES que va co-
mençar amb el desbloqueig dels pressupos-
tos municipals després d’haver de plantejar 
una qüestió de confiança. Gràcies a aquests 
pressupostos hem realitzat importants mi-

Menors no acompanyats

El Masnou no ha estat una excepció i l’ar-
ribada massiva de menors estrangers no 
acompanyats també ha tingut impacte 
al nostre municipi. Al principi, l’Alberg 
del Masnou es va convertir en un centre 
d’emergència i se’n van ocupar la totalitat 
de les places, unes noranta, si bé ara s’ha 
convertit en un centre d’acolliment per-
manent i alberga uns cinquanta menors 
amb la intenció d’integrar-los per complet 

llores a la via pública, com l’accessibilitat del 
pas soterrat al carrer del Brasil, continuar el 
pla de xoc de voreres i calçades, la pacificació 
del carrer de Roger de Flor, o l’obertura del 
carrer de Cuba, i també hem portat a terme 
obres tan necessàries com la construcció de 
les cuines de les escoles Marinada, Ocata, i 
Ferrer i Guàrdia, les obres de la casa dels ma-
sovers de la Casa del Marquès, la represa de 
les obres del nou poliesportiu o la reforma 
dels vestidors del Complex Esportiu, entre 
d’altres. Les polítiques en promoció econò-
mica hi sortien reforçades: s’ampliava l’im-
port destinat a subvencions per a empreses 
fins a 50.000 euros i es mantenia per sisè any 
consecutiu el Premi d’emprenedoria jove. En 
l’àmbit del comerç, s’ha presentat el Pla es-
tratègic de comerç, que desenvolupa una sè-
rie d’actuacions, d’una banda, per potenciar 
la competitivitat del comerç urbà, i de l’altra, 

per millorar el posicionament del Masnou 
com a destí de compres, d’oci i turístic, i en 
aquest eix cal destacar les dues principals 
fires de dinamització, la Fira Gastronòmica 
i Comercial i la Fira de Nadal, aquesta dar-
rera ubicada a la nova zona de vianants del 
carrer de Roger de Flor. També han estat im-
portants les inversions d’entitats i adminis-
tracions supramunicipals que s’han assolit 
gràcies a l’impuls polític del nostre alcalde, 
tant amb la Diputació de Barcelona per la 
construcció de la rotonda a l’altura del carrer 
de Rosa Sensat, com amb l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB), que aportarà una 
inversió de 13 milions d’euros per finançar la 
construcció de 108 habitatges de protecció 
oficial, i la més recent amb RENFE, amb la 
propera signatura d’un conveni per a la re-
modelació de l’estació d’Ocata. Sense oblidar 
l’aportació de la Fundació Ricky Rubio, que 

va fer possible la substitució del paviment de 
la pista al Complex Esportiu.
La determinació també ha caracteritzat el 
treball de la gent d’ERC, i per això actual-
ment el nostre municipi compta amb recur-
sos i serveis de professionals que treballen 
per impulsar polítiques de salut mental, com 
el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ), el d’Atenció i Seguiment de Drogo-
dependències (CAS) i és el referent en el Baix 
Maresme del Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
Molta feina, i moltes ganes encara d’encarar 
nous projectes, perquè sols qui viu i trepitja 
el municipi i parla amb els veïns té la certesa 
d’estar treballant per un Masnou millor, i no-
saltres la tenim, i de ganes no ens en falten. 
Continuarem amb la mateixa determinació 
el proper any, i des d’aquí us desitgem bones 
festes i bon any 2019!

(estaran empadronats, aniran a centres 
educatius del Masnou i Teià, seran visitats 
als CAPs del municipi, ja no aniran acompa-
nyats per monitors, etc.).
Aquest fenomen mereix tota la nostra aten-
ció i no podem deixar de qüestionar tècni-
cament les decisions que està prenent la 
Generalitat, amb la complaença de l’Equip 
de Govern del Masnou:
Ningú del Govern municipal no ha qües-
tionat tècnicament l’emplaçament? És el 
millor lloc d’acollida? 
Ningú del Govern municipal no ha qüestio-
nat tècnicament si són necessaris més mo-
nitors i professionals per atendre aquests 
menors? (Si es produeixen incidents i sor-

tides no consentides, és obvi que falten 
professionals). 
Ningú del Govern municipal ha demanat 
explicacions per entendre com aquests 
menors no acompanyats tenen telèfons 
mòbils que paguen les seves famílies, famí-
lies que no sembla que vulguin saber gaire 
d’ells? 
Ningú del Govern municipal s’està qüesti-
onant tècnicament el cost social que pot 
tenir per a les arques municipals l’acollida 
d’aquests menors? 
I els nostres centres educatius, tindran 
capacitat per escolaritzar tots els menors 
sense que afecti les ràtios professor/alum-
ne per classe? I el fet de perdre un equipa-

ment com l’alberg, algú del Govern muni-
cipal s’està qüestionant l’impacte que pot 
tenir per a l’activitat econòmica del munici-
pi, en perdre 90 llits per a ús turístic?
Algú del Govern municipal ha preguntat a 
la DGAIA què sol passar quan aquests me-
nors adquireixen la majoria d’edat?
El nostre grup lamenta moltíssim la impro-
visació generalitzada amb la qual està trac-
tant la Generalitat aquest assumpte, així 
com la falta d’informació i explicacions als 
veïns del municipi, i alhora, la complaença 
del Govern d’ERC amb aquesta forma de 
procedir, ja que no ha qüestionat tècnica-
ment ni una sola de les decisions adopta-
des per la DGAIA.

Grup Municipal 
Demòcrata
(PDeCAT-Unió)
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Màxim Fàbregas
Portaveu del 
Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E

Monika 
González
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Federico  
de las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

Notícies bones i no tan bones!

Bones
a)  El Ple del novembre va acordar millo-

rar les bases (condicions a complir) per 
aconseguir ajuts al pagament de l'IBI 
de 2018 i, també i per primer cop, va 
aprovar les bases per als ajuts al paga-
ment de despeses de lloguer de 2018. 
Com dèiem el mes passat, ICV-EUiA 
hem estat decisius en tots dos casos. 
Estem, doncs, molt satisfets, ja que hem 
aconseguit que aquests ajuts millorin 

No tan bones
El govern d’ERC no vol presentar una 
proposta de pressupost per al 2019.
Aquesta no és una bona notícia. Si, per 
primera vegada en quaranta anys de de-
mocràcia local i sense ni tan sols haver in-
tentat pactar amb la resta de partits, ERC 
renuncia a aprovar un nou pressupost, 
l’any 2019 tindrem el mateix pressupost 
que el que s’aprovà a primers d’any i això 
vol dir tres coses:
a)  Es perdran els 150.000 euros que, a 

proposta nostra, es van afegir el passat 
mes de maig i, per tant, 60.000 euros 
d'ajuts al lloguer, 25.000 per a instal-
lació d'ascensors, 15.000 per a esco-
les bressol, 20.000 per a ajuts socials, 
10.000 d'ajuts a l'IBI, 10.000 per al Pla 
de drogodependències i 10.000 per a 
Civisme, Igualtat i Esports.

b)  No podrem fer noves modificacions 
per aconseguir més diners per a po-
lítiques socials, educació, habitatge i 
d'altres.

c)  No es podran proposar actuacions 
d'inversió que permetin millorar els 
nostres carrers, places i jardins, així 
com els equipaments municipals.

Per això, ICV-EUiA intentarem obligar 
el govern a presentar una proposta de 
pressupost per al 2019 i, si ho aconse-
guim, plantejarem millores que garantei-
xin que el nou pressupost no farà ni un 
pas enrere en les polítiques que per al 
nostre grup són prioritàries.

Aprofito per desitjar-vos, en nom de la 
nostra coalició, unes bones festes i un 
millor 2019.

Ara ja toca donar solucions!
 
Ens trobem, un any més, a les portes 
de Nadal. Època de retrobades, reuni-
ons, sopars o dinars amb família, amics, 
companys de feina... Moment de refle-

xió, recopilació dels records que s’han 
viscut i a nosaltres ens venen moltes 
imatges al cap.

Cenyint-nos a l’entorn polític que ens 
ha tocat viure, hem vist la caiguda del 
govern del PP de Rajoy, per múltiples 
condemnes de corrupció, l’aprovació 
de la moció de censura impulsada pel 
PSOE i amb el suport d’una majoria 
parlamentària. Hem vist la creació d’un 
nou govern socialista amb una majoria 
de ministres dones liderant la política 
de l’Estat, amb un canvi de rumb en 
les polítiques socials, fiscals i territori-
als, amb la recuperació de la gestió de 
les institucions catalanes per part d’un 
nou govern de majoria sobiranista. 
I què s’ha fet per millorar la situació dels 

catalans? S’han impulsat múltiples tro-
bades bilaterals per apropar solucions 
al “problema” català. Malauradament, 
encara no han donat cap fruit positiu 
que solucioni aquest atzucac. El nos-
tre Parlament ha estat erm de discurs 
i d’accions. Seguim vivint sotmesos a 
decisions judicials, a veritats absolutes 
que ja no convencen a ningú. 

Enmig de tot, una pujada de les protes-
tes al carrer dels treballadors de sectors 
de serveis bàsics per a la ciutadania, 
amb la valentia d’uns col·lectius que ja 
no poden suportar més l’estrenyiment 
dels seus pressupostos, de les seves 
condicions de treball, de la pèrdua de 
drets i salaris. Bombers, mestres, estu-
diants, professors universitaris, metges,  

infermeres, treballadors del tercer sec-
tor i funcionaris de l’Administració pú-
blica, tots amb una mateixa finalitat: 
revertir les retallades del govern català, 
absent i ineficient durant els últims set 
anys i, especialment, els darrers dos.

Els socialistes volem que el govern ca-
talà escolti i prengui decisions, actuï i 
treballi, pensant i dissenyant les polí-
tiques que afecten directament l’estat 
del benestar dels catalans, de tots els 
ciutadans. Sempre hi ha cabuda per 
rectificar i redreçar la situació. Diàleg, 
negociació i pacte. Ara i sempre, és el 
que els socialistes demanàvem, dema-
nem i demanarem. 

Bon Nadal!

A Catalunya, vagues i manifestacions de 
sanitaris (CAP), docents i funcionaris per 
la desatenció i la precarietat

Els problemes reals de Catalunya, aquests 
que amb el procés han estat silenciant any 
rere any, comencen a esclatar davant l’es-
tupefacció del nostre president Torra, que es 
dedica a exhibir aplaudiments a les xarxes 
després de tallar la punta d’una carabassa 
(interessant exercici de política).

La vaga de sanitaris (77% de seguiment) es 
va omplir de lemes com “Més temps per pa-
cient”, “La salut de tots està en joc”, “Menys 
discursos i més recursos”... Passem a les dades:

•  Pressupost de la Generalitat: 38.061,5 M€ - 
Sanitat: 8.876,53 M€ (23,30%)

* Habitants: 7.441.000
•  Pressupost comunitat Madrid: 19.331 M€ - 

Sanitat: 8.318 M€ (43,03%)
* Habitants: 6.477.000

Treguin vostès les seves conclusions. I si vo-
len mirar a una altra banda, donin la culpa a 
Madrid, mentre TV3 i la corporació, al costat 
d’innombrables mitjans subvencionats, càr-
recs de confiança, ambaixades i inacció dels 

nostres dirigents autonòmics s’empassen els 
nostres diners. Però si volen veure com es ges-
tiona la Generalitat, preguntin-ho al president 
Torra (el que talla... la carabassa), o al president 
de JuntsxCat al Parlament, el senyor Pujol, sen-
sible com ningú a les necessitats dels catalans: 
“Ens distraiem —referint-se a les manifestaci-
ons— en unes qüestions que no són essenci-
als.” Doncs sort que no són essencials!

De les vagues i manifestacions d’educadors, 
funcionaris, bombers (intent d’assalt al Parla-
ment inclosos) no m’estenc, que no hi cabria 
en tot El Masnou Viu. La reflexió és que el punt 
d'inflexió del procés s’accentua i no es pot se-
guir tapant tot ni mentint a tothom per sem-
pre. I comença a explotar.

I fem un vaga de fam
Sembla que el que comentava fa mal i urgeix 
tapar-ho, així que toca una nova distracció. 
Suposo que els mitjans “públics” (?) catalans 
(TV3 + corporació + premsa subvencionada) 
ja tenen instruccions de tapar tota insubordi-
nació ciutadana donant als seus esperits un 
nou serial sobre Sànchez i Turull. Potser amb 
llàgrimes, muntatges telenovel·lescs, i com-
posicions idíl·liques adornades amb música, 
escenografia i enaltiment personal. Aposto 
que, per al pròxim El Masnou Viu, aquest tema 
ja està acabat.

I comprimint l’espai, els desitjo a tots un bon 
Nadal!

la situació econòmica de les famílies 
del Masnou que més ho necessiten. 
Estigueu atents: els ajuts es convoca-
ran a primers de 2019 i, com en els dos 
darrers anys, ICV-EUiA oferirem a les 
famílies que ho necessitin el nostre as-
sessorament i suport per sol·licitar-los.

b)  També s'aprovà una proposta d’ICV-
EUiA per estudiar avantatges i incon-
venients sobre el fet que la gestió 
de la grua municipal la faci directa-
ment l'Ajuntament i no una empresa.  
Creiem que la gestió pública perme-
trà reduir les actuacions incíviques 
d'aquelles persones que, com veiem 
cada dia, aparquen els seus vehicles 
sobre les voreres, passos de vianants 
i places per a persones amb mobili-
tat reduïda i, també, davant de guals 
privats.
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