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Iniciem l’any 2019. Un any amb esdeveniments polítics molt importants: començant pel judici
als encausats i presoners independentistes, les eleccions al Parlament Europeu i, sobretot, unes
noves eleccions municipals, que també portaran la renovació del nostre consistori. El proper 31
de gener, el Govern municipal presentarà el balanç d’aquests quatre anys de mandat municipal
i el grau d’assoliment dels objectius marcats a l’inici d’aquesta legislatura amb el Pla d’actuació
municipal.
Hem finalitzat l’any tancant temes importants per al municipi, com el conveni amb RENFE per
a la millora de l’estació d’Ocata o el Consorci per a la Promoció d’Habitatge Protegit amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Està a punt de finalitzar el projecte de l’Illa Centre i avancen a
bon ritme les obres del nou pavelló, entre d’altres actuacions. Hem iniciat l’any també amb
la nova empresa que gestionarà la neteja viària i la recollida selectiva, fruit d’una sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; esperant veure millores ben aviat. I també,
aquestes darreres setmanes, hem aprovat més d’una quarantena de projectes que afecten
tot el municipi. Es tracta de projectes nous, obres de manteniment i millora necessàries per
al Masnou, com ara les dels jardins de Lluís Companys, millores en l’enllumenat, reparació
de voreres, obres i reparacions a les escoles del municipi, una reforma del tanatori i esperem
poder iniciar també les obres d’asfaltatge del carrer de l’Abat Escarré, davant les instal·lacions
de l’Atlètic del Masnou.
Espero que hàgiu gaudit d’unes bones festes de Nadal i desitjo un bon any 2019 per a tots els
masnovins i masnovines.
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L’últim Ple de l’any aprova la urbanització
del carrer de l’Abat Escarré
També es va modificar el contracte de serveis de recollida de residus,
neteja viària, passeig Marítim i platges, que va entrar en vigor l’1 de gener

E

l darrer Ple del
2018, celebrat el 20
de desembre, va
aprovar l’expedient
d’imposició i ordenació de
contribucions especials per obres
d’urbanització del carrer de
l’Abat Escarré, que, entre d’altres
mancances, resta sense asfalt ni
vorera al costat adjacent al Camp
Municipal d’Esports Ocata. La
qüestió havia quedat encallada
a l’anterior sessió plenària,
quan es va retirar de l’ordre del
dia per la manca de consens
entre els grups municipals. En
aquesta ocasió, la proposta va ser
aprovada amb el vot favorable
de l’Equip de Govern (6 vots), la
CUP-PA (2 vots), el PSC (2 vots) i
el PP (1 vot), i el vot contrari del
PDeCAT-Unió (5 vots), C’s (3 vots)
i ICV-EUiA-E (1 vot, en absència
d’una regidora). Abans, el grup
d’ICV-EUiA-E hi havia presentat
una esmena a la totalitat que no
va prosperar i, també, el grup
del PDeCAT-Unió havia demanat
la retirada de l’ordre del dia de
la proposta en considerar que
no s’havia donat compliment al
lliurament de la documentació
que feia referència a les darreres
modificacions.
Com va explicar el regidor
d’Urbanisme, Ricard Plana,
entre el Ple del novembre i el
del desembre, els diferents
grups polítics havien mantingut
reunions amb el Govern per
consensuar les demandes de
tots. A grans trets, coincidien
en la necessitat d’una vorera
al costat sud del vial i, també,
en d’altres demandes més
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assumides en un 90% pel veïnat
i un 10% per l’Ajuntament.
També va criticar el fet que
les contribucions especials
“consisteixen a valorar una
obra a preu d’avui quan s’ha fet
fa anys”.

Moment de la darrera sessió plenària del 2018. MIREIA CUXART
concretes, com la col·locació
d’arbrat i un pas de vianants
amb calçada elevada arran de
la vorera. Plana va recordar que
la proposta duta al Ple havia
estat acordada amb els afectats
(els veïns i veïnes del carrer i
els usuaris i usuàries del Camp
Municipal d’Esports Ocata). Com
en la sessió anterior, una desena
de veïns i veïnes van assistirhi i van prendre la paraula en
l’audiència pública.
En ser una proposta ja debatuda
al Ple passat, en aquesta ocasió
el debat ja no va centrar-se
tant en el projecte, sinó en les
contribucions especials, és a
dir, les aportacions que farien
els propietaris d’aquest tram de
carrer. El més crític amb aquest
projecte va ser el portaveu
d’ICV-EUiA-E, Màxim Fàbregas,
que va mostrar el seu rebuig a la
proposta, “perquè creiem que va
en contra de l’interès general, ja

que les contribucions especials
que avui es posen a aprovació
s’apliquen sobre un projecte
que no compleix la normativa
i perquè el Govern, amb una
doble maniobra, estalvia als
veïns de la zona uns 54.000
euros, que seran a càrrec de les
finances locals i que es podrien
destinar a altres necessitats del
poble”. Fàbregas va defensar les
esmenes presentades pel seu
partit, que proposaven que les
contribucions especials fossin
NOVA EMPRESA DE NETEJA VIÀRIA

Des de l’1 de gener de 2019,
la prestació del servei
de la neteja viària i recollida
de residus és a càrrec
de l’empresa Fomento
de Construcciones
y Contratas, SA

La posició de Fàbregas va
tenir el suport de Frans Avilés,
portaveu de Ciutadans, que va
manifestar que “entenem que
és millor la proposta que es fa
seguint el criteri 90%-10% que
no la del Govern”. En aquest
sentit, i recordant un cas de fa
deu anys que va tenir com a
resultat una sentència contrària
a l’Ajuntament, va dir que “hem
de vetllar per l’interès general
de la vila i mirar de dotar les
decisions del consistori de
seguretat jurídica”. D’altra
banda, també va opinar que
les millores que es preveuen
dur a terme “són nyaps, petits
retocs insuficients i, tenint en
compte que hauria de ser un
carrer de molt de trànsit i de
públic, la solució segueix sent
insatisfactòria”.
En aquesta mateixa línia va
manifestar-se el portaveu del
PDeCAT-Unió, Eduard Garcia,
amb dubtes sobre l’aplicació
de les millores proposades
pel seu partit en el projecte:
“No acceptarem cap promesa;
els compromisos ferms es
tradueixen en documentació
i ningú no ens garanteix que
les millores proposades es
puguin dur a terme.” De nou,
va manifestar el seu desacord
amb l’actitud del Govern, a qui

INSTITUCIONAL
va recriminar la poca voluntat
de pactar amb el seu grup.
Garcia també va referir-se a
l’adjudicació d’un contracte
de data 30 de novembre per
arreglar la vorera del costat
nord del carrer: “No entenem
que s’hagin de fer unes obres
per valor de 70.000 euros sobre
unes obres que s’han de fer
properament. Entenem que es
pot tractar d’una fragmentació
del contracte.”
Després de ser crític amb
el Govern, dient que “les
contribucions especials se
sustentaven en un projecte
aprovat a la Junta de Govern
Local no consensuat amb la
resta de grups que no recollia
uns mínims d’accessibilitat
i tampoc no s’ajustava a la
normativa de mobilitat”, el
portaveu del PSC, Ernest Suñé,
va anunciar el vot favorable per
haver consensuat les peticions
del seu grup municipal “sense
haver de modificar el projecte
de què ja es disposava a la
proposta i donant solució als
problemes d’aquest carrer”.
També a favor de la proposta,
el portaveu del PP, Federico de
las Heras, va dir: “Mantindrem
la nostra posició favorable a la
proposta tal com havíem fet
anteriorment.”
> Modificat el contracte
de recollida de residus i
neteja viària
Un altre punt de l’ordre del
dia va fer referència a la
modificació del contracte de
serveis de recollida de residus,
neteja viària, passeig Marítim
i platges del terme municipal
del Masnou. Aquest mes de
desembre s’ha posat fi a tres
anys i mig de litigis entre les
dues empreses que s’havien
presentat, l’any 2014,
a l’adjudicació del contracte.
La prestació del servei de la
neteja viària i recollida de
residus a càrrec de l’empresa

Fomento de Construcciones
y Contratas, SA, s’ha iniciat l’1
de gener de 2019 i, tal com
també s’havia aprovat amb el
contracte de l’anterior empresa,
Corporación CLD, Servicios
Urbanos de Tratamiento de
Residuos, SL, aquest punt incloïa
unes modificacions al nou
contracte per millorar-ne els
punts febles detectats fins ara.
Com va explicar el regidor de
Manteniment, Quim Fàbregas,
“la modificació ve motivada
perquè amb el nou sistema
de recollida hi ha hagut un
fort increment de la recollida
selectiva i les freqüències de
buidatge són insuficients”. La
proposta va comptar amb els
vots favorables de tots els grups
municipals a excepció de la CUPPA (2 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots),
que es van abstenir. Com va dir
Fàbregas, l’aprovació es va dur
a terme amb els mateixos vots
que fa un any, “fet que demostra
la coherència política tant del
Govern com de l’oposició”.
> Altres punts aprovats al Ple:
• Aprovació del calendari de
sessions ordinàries del Ple i de
les Comissions Informatives
per al 2019 (fins al mes de
maig). Aprovat per unanimitat.
• Massa salarial personal
laboral 2018. Aprovat amb
el vot favorable de totes
les formacions polítiques a
excepció de la CUP-PA (2 vots) i
el PP (1 vot), que es van abstenir.
• Aprovació provisional de
la modificació puntual del
PGOU del Masnou sector 10
Llevant La Colomina N2. No
va ser aprovada perquè una
modificació del Pla general
requereix la majoria absoluta
del Ple i va comptar amb els
vots favorables de l’Equip
de Govern (ERC, 6 vots), PSC
(2 vots) i el PP (1 vot), i les
abstencions de la resta de

grups: PDeCAT-Unió (5 vots),
C’s (3 vots), CUP-PA (2 vots) i
ICV-EUiA-E (1 vot).
> Mocions i declaracions
institucionals
• Moció presentada pel Grup
Municipal de la CUP-PA en
contra de les agressions
feixistes. Aprovada amb el
vot favorable de totes les
formacions polítiques a
excepció de C’s (3 vots) i el
PP (1 vot), que hi van votar
en contra. El regidor del grup
autor de la moció, Dídac Miró,
va explicar que es presentava
arran d’una agressió al
port esportiu el passat 1 de
desembre. Va defensar que
“no havia estat una baralla,
sinó una agressió” i que no es
tractava d’un cas concret, sinó
que “és una problemàtica a la
qual cal fer front”.
• Declaració institucional
presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA, a proposta
d’Amnistia Internacional,
FundiPau, Greenpeace i
Oxfam Intermón, per a la
suspensió de la venda d’armes
espanyoles a la coalició
saudita que intervé en el
conflicte del Iemen. Aprovada
amb el vot favorable de totes
les formacions polítiques a
excepció de C’s (3 vots) i el PP
(1 vot), que es van abstenir.
• Moció del Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E per un
pressupost per al 2019 al
Masnou. Un cop aprovada
la urgència, la moció va
ser aprovada amb 9 vots
favorables del PDeCAT-Unió (5
vots), d’ICV-EUiA-E (1 vot), PSC
(2 vots) i el PP (1 vot), el vot
contrari de l’Equip de Govern
(ERC, 5 vots, en absència d’una
regidora) i les abstencions de
C’s (3 vots) i CUP-PA (2 vots).
• Declaració institucional del
Grup Municipal Demòcrata

PDeCAT-Unió en suport als
presos polítics i a la mesura de
vaga de fam com a denúncia
al bloqueig que el Tribunal
Constitucional està imposant
a l’accés al Tribunal Europeu
dels Drets Humans. Un cop
aprovada la urgència, la moció
va ser aprovada amb 13 vots
favorables de l’Equip de
Govern (ERC, 5 vots), PDeCATUnió (5 vots), CUP-PA (2 vots) i
ICV-EUiA-E (1 vot). El PP (1 vot)
i C’s (3 vots) hi van votar en
contra, mentre que el PSC (2
vots) es va abstenir.
> Audiència pública
En aquest Ple es va omplir
de gom a gom la sala
majoritàriament de veïns i
veïnes del carrer de l’Abat
Escarré, joves llogaters dels
pisos d’habitatge protegit de
Can Jordana i del Sector Llevant
i, també, simpatitzants de la
CUP-PA en suport a la moció
que presentaven.
A més, també va comptar amb
intervencions del públic que
van tractar sobre la recuperació
de la cultura marinera, els
problemes de subministrament
d’aigua a la urbanització de
Santa Madrona, les inundacions
al carrer de Vilassar i la
finalització de l’obra de l’Illa
Centre.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va
cloure el Ple desitjant unes bones
festes i un bon any 2019.

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació provisional de
l’acord d’imposició i ordenació referent a l’aplicació de
contribucions especials per
al finançament de les obres
d’urbanització del carrer de
l’Abat Escarré. Expedient en
exposició de l’11 de gener al
21 de febrer de 2019.
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Constituït el Consorci per a la Promoció
d’Habitatges Protegits al Masnou
L’acord permetrà desenvolupar dues promocions d’habitatge protegit:
a l’Illa Centre i al solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil

Pas endavant
per desenvolupar
dos projectes
d’habitatge protegit

E

L’alcalde, Jaume Oliveras, i el vicepresident de l’AMB, Antoni Balmón, van signar el conveni acompanyats per diversos
representants de tots dos organismes. MIREIA CUXART

E

l dijous 20 de desembre
es va constituir el Consorci per a la Promoció
d’Habitatges Protegits al
Masnou entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament. Aquest ens permetrà
tirar endavant el projecte de l’Illa
Centre i el del solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per ser
destinats a habitatge protegit.
El conveni el van signar l’alcalde,
Jaume Oliveras, i el vicepresident
de l’AMB, Antoni Balmón, i, tot
seguit, va tenir lloc la primera
sessió del Consorci.
El Consorci va ser presidit per
Antoni Balmón i, com a vice-

presidents, hi van actuar Jaume
Oliveras i Jordi San José, alcalde
de Sant Feliu de Llobregat. Els
temes tractats van ser l’inici de
la tramitació de la cessió gratuïta de les parcel·les “Unitat 1
Àmbit Caserna” i “Pau Illa Centre”, propietat de l’Ajuntament
del Masnou, a favor de l’Institut
Metropolità de Promoció de Sòl
i Gestió Patrimonial (IMPSOL);
l’inici de la convocatòria del
concurs d’idees d’arquitectes
per a la redacció dels projectes
d’habitatge protegit en aquestes parcel·les, així com l’inici
de la formulació de les bases
d’adjudicació dels habitatges
amb protecció oficial de venda i

lloguer. També es van nomenar
els membres del Consell Tècnic
(l’arquitecte municipal i la tècnica d’Habitatge) i es van analitzar les possibles exempcions
municipals en les promocions
esmentades.
A l’acte de constitució, a més
dels signants, hi va assistir el
segon tintent d’alcalde, Ricard
Plana; el regidor d’Habitatge,
Albert Alfaro, i els portaveus
dels grups municipal d’ICVEUiA-E, Màxim Fàbregas, i del
PSC, Ernest Suñé, així com personal tècnic i jurídic municipal i diversos representants de
l’AMB.

l conveni de
col·laboració entre
l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i
l’Ajuntament del Masnou
per a la constitució d’un
consorci per a la promoció
d’habitatges protegits al
municipi es va aprovar
per unanimitat al Ple del
15 de febrer de 2018 i, tot
seguit (el 27 de febrer),
ho va fer també el Consell
Metropolità de l’AMB. Tot i
que el Masnou no forma part
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’acord aconseguit
pel consistori masnoví
permetrà desenvolupar dues
promocions d’habitatge
protegit: el projecte de
l’Illa Centre, que preveu
la construcció de 108
habitatges de protecció
oficial, i el solar de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil.
L’Ajuntament hi aportarà
els dos solars i l’entitat
metropolitana n’assumirà
el cost amb l’aportació de
prop de 13 milions d’euros.
El parc d’habitatge públic
de lloguer serà al voltant del
40% i, el de venda, d’un 60%.
Un cop l’operació estigui
amortitzada, els pisos de
lloguer i els solars tornaran a
ser propietat del municipi.
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OBRES

Millores a la xarxa d’abastament
d’aigua potable
Les principals actuacions són a càrrec del fons de reversió, dotat amb 1,6 milions d’euros

L

a connexió de la xarxa
d’aigües Aragó, la renovació de la xarxa d’abastament de la urbanització
de Santa Madrona, la canonada
de buidat del dipòsit nou, les
obres de subministrament a
l’àmbit de Can Mandri-Ametllers,
l’eliminació del dipòsit Meià Baix,
uns nous hidrants, la renovació
de la xarxa d’aigües a Can Barrera i la minimització d’avaries són
les principals actuacions englobades al pla director de la xarxa
d’abastament d’aigua potable
vinculades al fons de reversió. La
primera ja està en marxa i les altres ho faran a mitjà termini per
revertir 1,6 milions d’euros en la
millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable.
A més d’aquestes actuacions
previstes inicialment a càrrec del
fons de reversió, a mesura que
s’han anat urbanitzant carrers se
n’hi han imputat d’altres per valor de prop de 160.000 euros:

potable a l’empresa Societat Regional d’Abastament d’Aigües,
SA (SOREA) per un termini de
trenta anys. El 1999, el Ple va
aprovar una pròrroga del contracte per a la gestió del servei
municipal d’aigua potable fins
al 26 d’octubre del 2022, a fi
d’assolir l’amortització i reversió
de les aportacions efectuades
pel concessionari per a la renovació i millora de les instal·lacions del servei de la part alta del

FONS DE REVERSIÓ

És una provisió de fons que
es fa al llarg del temps que
dura la concessió per refer els
elements necessaris per dur a
terme el servei quan finalitzi
l'adjudicació

nucli antic i garantir l’equilibri
econòmic de la concessió.

> Més de 200.000 euros
d’addenda del contracte

Anys més tard, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, una
empresa va fer una auditoria del
servei de proveïment d’aigua potable. Es van analitzar diversos
conceptes, sent un dels més importants el fons de reversió, que
és una provisió de fons que es
fa al llarg del temps que dura la
concessió per refer els elements
necessaris per dur a terme el
servei (la xarxa de canonades,
els dipòsits,...) quan finalitzi l'adjudicació, ja que aquests hauran
anat envellint i desgastant-se.
El fons de reversió es va calcular en 1.654.177,88€ fins a 31 de
desembre de 2016 i, el 27 d’abril
de 2017, el Ple va aprovar aquest
import i va decidir que s’utilitzaria per a la millora i renovació de
les instal·lacions del servei municipal d’aigua abans que finalitzés
la concessió.

D’altra banda, el Ple va aprovar
l’addenda del contracte que
es concreta en el conveni entre l’Ajuntament del Masnou i
SOREA per a l’execució d’obres
de millora de la xarxa del servei
municipal de subministrament
d’aigua potable, amb una dotació econòmica de 226.583 euros,
i, fins ara, s’han dut a terme les
següents actuacions de millora
a la xarxa, per valor de prop de
30.000 euros:

• Treballs de millora de la xarxa
d’aigua potable de Can Mandri.
• S ubstitució de la canonada
d’aigua potable al c. de l’Uruguai.
•O
 bres de desviament de la
canonada a la zona del c. del
Doctor Agell.
•O
 bres de substitució de les
canonades del c. del Doctor
Agell (incloses les obres de
desviament d’una de les
canonades).
•C
 onnexions de la xarxa de l’av.
de Joan XXIII.
> Fons de reversió
d’1,6 milions
L’any 1972 es va adjudicar el
contracte d’abastament d’aigua
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Les obres de connexió de la xarxa d’aigües Aragó són a punt de finalitzar. RAÜL ANDREU

• Millora de la pressió de l’aigua
a la platja d’Ocata.
• Instal·lació d’una escomesa per
al reg dels parterres de la zona
de l’església de Sant Pere.
• Substitució de la canonada
d’aigua del c. de Silveri
Fàbregas.
• Substitució de les canonades
d’aigua al c. de la Gaditana.

OBRES

La carretera d’Alella estrena rotonda
Finalitzen les obres d’una actuació que millora la seguretat viària
PRIORITATS

La seguretat viària per a
vianants i millorar la fluïdesa
del trànsit han estat les
prioritats a l’hora de crear
la rotonda

Estudi de
seguretat viària
L’objectiu principal ha estat la millora de la seguretat viària, especialment dels vianants. DOMÈNEC CANO

L’

inici de l’any nou ha donat per finalitzades les obres de creació de la rotonda
que ja regula el trànsit a la intersecció
entre la carretera d’Alella (BP-5002, que
en aquest indret s’anomena carrer d’Amadeu I) i el
pont del carrer de Rosa Sensat.

A mitjan desembre, l’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, i el diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi
Fàbrega, van visitar aquest encreuament per comprovar el resultat dels treballs. Van acompanyar-los
alguns veïns i veïnes de la zona, a més de personal tècnic i altres representants d’aquestes dues
institucions, com els regidors del consistori Ricard
Plana (Urbanisme i Obres) i Joaquim Fàbregas (Mobilitat i Via Pública).
Les obres, dutes a terme per la Diputació de Barcelona, van iniciar-se el mes de juliol passat i
han comptat amb un pressupost de licitació de
527.282,74 euros. L’objectiu principal de l’actuació
ha estat la millora de la seguretat viària, especialment dels vianants, tenint en compte la proximitat
de l’Institut Mediterrània, l’Escola Lluís Millet i el
camp de futbol del Club Deportiu Masnou. A més
de crear-s’hi una rotonda, s’hi han instal·lat semàfors, s’han ampliat voreres, s’han creat refugis per
a vianants, s’ha enjardinat la zona, s’hi ha col·locat
mobiliari urbà —com bancs i papereres— i s’hi ha

instal·lat una xarxa de reg. A banda, s’han trasplantat set plàtans centenaris al voltant de la nova rotonda amb la intenció de salvar-los, ja que es trobaven dins l’àmbit de l’obra.
Tal com va destacar el diputat Jordi Fàbrega durant
la visita, aquesta ha estat una “actuació prioritària” de
la xarxa de carreteres de la Diputació. “És una via amb
un gran volum de trànsit. La rotonda és la millor solució preventiva en una intersecció amb un alt grau de
conflictivitat i perillositat”, comentava Fàbrega després d’especificar que aquesta carretera absorbeix el
pas d’uns 16.000 vehicles al dia, una xifra molt elevada. Al seu torn, l’alcalde Oliveras va agrair la feina
i el compromís dels representants i l’equip tècnic de
la Diputació, i es mostrava satisfet pel “resultat molt
positiu d’aquesta actuació, que dona solucions a un
dels punts negres de la xarxa viària del Masnou i que
ara ha millorat radicalment”.

L

a visita a la nova rotonda
es va completar amb la
presentació de l’estudi
de seguretat viària d’aquesta
carretera que ha elaborat la
Diputació de Barcelona. La
nova rotonda és l’actuació
de més envergadura del
document, si bé inclou altres
mesures per millorar la
seguretat de la BP-5002. La
suma de totes les actuacions
compta amb un pressupost
de 609.551,93 euros. La
Diputació de Barcelona
preveu dur a terme la
resta d’actuacions durant
els propers mesos, tant al
terme municipal del Masnou
com al d’Alella. Es preveu,
per exemple, fer un pas de
vianants elevat a l’inici de la
carretera –intersecció amb
l’N-II–, millorar la seguretat a
l’encreuament de la BP-5002
amb el carrer de Figueres (al
Masnou) i amb l’avinguda
de Badalona (a Alella), i la
instal·lació d’elements en un
tram de l’eix d’aquesta via per
separar ambdós carrils, a més
de la col·locació de bandes
transversals d’alerta.

La nova rotonda. DOMÈNEC CANO
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SALUT

Nou Servei d’Assessorament
i Informació sobre Drogues (SAID)
Es presta els dijous, de 16 a 19 h, a l’edifici de Roger de Flor
i cal demanar-hi cita prèvia
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) o a la Regidoria de Salut
Pública, trucant al telèfon 93
557 18 00.
Així mateix, el SAID dona suport
a les famílies i altres professionals i recursos relacionats amb
joventut, adolescència o adults.
El servei complementa la tasca
d’altres, com el CAS Ocata i Salut Mental (CSMA i CSMIJ), en
tant que té un caràcter d’atenció
més preventiva i pot ser l’espai
de detecció i derivació per a problemàtiques ja agreujades pel

consum de drogues. També es
preveu la coordinació amb el
Centre d’Atenció Primària i els
recursos sociosanitaris o juvenils del municipi.

PRESENCIAL

El servei té per objectiu
donar resposta de manera
presencial a qualsevol dubte
relacionat amb el consum
d’alcohol o altres drogues
i l'addicció a les pantalles

L’edifici de Roger de Flor acull el SAID. RAMON BOADELLA

E

n el marc del Pla municipal de prevenció de
d ro g o d e p e n d è n c i e s,
l’Ajuntament ha engegat el nou Servei d’Assessorament i Informació sobre Drogues (SAID), adreçat a atendre
adolescents, joves i adults que
s’inicien en el consum de drogues o bé els que en són consumidors però que fins ara no

perceben aquest consum com
a problemàtic. El servei, que va
començar el 20 de desembre,
té per objectiu donar resposta
de manera presencial a qualsevol dubte relacionat amb el
consum d’alcohol o altres drogues i l’addicció a les pantalles.
Es presta els dijous, de 16 a
19 h, a l’edifici de Roger de Flor
i cal demanar-hi cita prèvia a
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CULTURA

L’èxit teatral del moment a l’Espai Escènic
‘A.K.A.’ ha aconseguit enganxar el públic adolescent i l’adult amb el mateix entusiasme

A

més d’haver aconseguit el Premi
Butaca en l’última edició al millor
espectacle de petit format, millor
text teatral, millor direcció i millor
actor, a l’espectacle A.K.A. - Also Known As
se li reconeix el mèrit d’haver connectat
amb un gran nombre d’adolescents d’arreu
de Catalunya, alhora que entusiasma els
adults. Durant la representació, el públic
esdevé còmplice i jutge de la història del
Carles, un jove de 15 anys que ha d’assumir
alguns esdeveniments fonamentals per a
la construcció de la seva identitat i la seva
concepció del món. El text és obra del
dramaturg Daniel J. Meyer, amb direcció de
Montse Rodríguez Clusella i la interpretació
d’Albert Salazar.
A.K.A. - Also Known As és una de les apostes de
teatre professional de l’Espai Escènic Ca n’Humet
per al primer trimestre, on es representarà el
diumenge 10 de febrer. Igualment destacada,
dins del cicle de Teatre Familiar, és la proposta
d’Engruna Teatre, Loops, que posa sobre
l’escenari la contraposició de dos personatges
que, malgrat les diferències, acabaran trobantse. Serà el diumenge 27 de gener.
La programació de la sala municipal fins al
mes de març es complementa amb Sàpiens,
producció de la sala Flyhard (10 de març).
Sergi Belbel dirigeix els actors Enric Cambray
i la televisiva Mireia Portas en una intriga
política que vol desvetllar molts secrets de
la nostra espècie. Dins el Teatre Familiar
s’han programat els muntatges Laika, de
Xirriquiteula Teatre (24 de febrer); Clinc!, de la
companyia del masnoví Pep Bou (17 de març),
i Libèl·lula, de Toti Toronell (24 de març).

ENTRADES:

Les entrades es poden adquirir de manera
anticipada al portal comercial
www.quedat.cat o a la taquilla de
l’Espai Escènic una hora abans de cada
espectacle.
L’espectacle 'A.K.A. - Also Known As' es podrà veure a l’Espai Escènic.
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Un diàleg entre el Masnou del passat
i l’actual obre l’any d’exposicions
Presència destacada de la dona en la programació d’arts visuals del primer semestre
es troba un terreny polisèmic i
ambigu, ple de possibilitats. Les
obres de gran format d’Ànnia
Aragonès exploren aquest espai
amb una presència destacada
del cos femení i el seu lligam
amb la natura.
Les condicions de vida de la dona
i la seva emancipació com a individu també són temes abordats
a l’exposició dels fotògrafs Helena Buira i Edu Gisbert. Tots dos
col·laboren amb l’ONG Petits Detalls, d’Iganga (Uganda), que du
a terme diversos projectes, entre
els quals es troba “Gomesi”, del
qual dona testimoni la mostra,
que es podrà visitar entre el 26
d’abril i el 19 de maig.

PROGRAMACIÓ 2019

Les exposicions de Laura
Fusellas, Ànnia Aragonès,
Helena Buira i Edu Gisbert,
i Miquel Àngel Anadón
La primera mostra d’aquest any a l’Espai Casinet serà “Memòria del Masnou”, d’Ariadna Costa. CEDIDA

L’

exposició “Memòria
del Masnou”, d’Ariadna
Costa, inaugura l’any
d’exposicions a l’Espai
Casinet. A través d’obres elaborades amb diferents tècniques,
com aquarel·la, tinta xinesa o carbonet, que traslladen al present
imatges passades del Masnou,
vol provocar un diàleg amb les
vivències d’avui als racons i espais
actuals de la vila. La inauguració

serà l’1 de febrer i es podrà visitar
fins al 24 del mateix mes.
Dins els actes del Dia Internacional de les Dones, del 15 de març
al 7 d’abril l’Espai Casinet acollirà
la mostra “La fluïdesa del gènere”,
de Laura Fusellas. La reflexió sobre la identitat ha estat una constant en les manifestacions artístiques. El gènere i els patrons de
conducta que imposa són una

versió més recent d’aquesta indagació. Les escultures en coure i llautó de Laura Fusellas representen la mal·leabilitat de la
matèria i de la nostra pròpia idea
sobre qui som.
La dona continua present al projecte “Som vida”, d’Ànnia Aragonès, que es podrà visitar entre el
12 d’abril i el 5 de maig. Entre el
llenguatge abstracte i la figuració

completaran la programació
d’enguany
D’altra banda, en la pràctica artística de l’escultor Miquel Àngel
Anadón sempre han estat molt
presents les formes humanes
i d’altres organismes naturals.
Ara, el mar i la terra són representats en peces que serveixen
com a símbol de la força i la immensitat en la mostra “Terra de
mar”, que es podrà veure entre
l’1 i el 23 de juny.
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TURISME

Descobrir el Masnou
Es consoliden les activitats de turisme i patrimoni amb un ventall de propostes
matí a la llotja de Montgat, fent servir un dels
sistemes de comercialització del peix més
antics, la subhasta cantada de peix.
Cada any es traslladen al Masnou per la Festa
Major, perquè pugueu comprar el millor peix
de les nostres costes més a prop de casa.
“TASTA EL MASNOU”, DEGUSTACIÓ
DE PRODUCTES LOCALS
Per degustar productes elaborats al Masnou,
maridats amb vi de la DO Alella.
Un sommelier expert conduirà l’activitat perquè pugueu gaudir d’aquesta experiència.

E

l Masnou disposa d’un excepcional catàleg d’edificis emblemàtics i llocs d’interès per conèixer. A més, l’ampli ventall
d’ofertes per gaudir del poble s’estén des
del paisatge fins a la gastronomia. Aquest 2019,
l’Ajuntament consolida l’aposta pel foment del
turisme d’aquests darrers anys amb una programació estable que té per objectiu atraure nous
visitants, però també que els residents descobreixin el patrimoni cultural del municipi.

LES ACTIVITATS
ITINERARI “EL MASNOU, TERRA DE MAR”
Una passejada pels carrers, edificis i racons
més sorprenents de la vila del Masnou. La
passejada comença a la plaça de l’Església i
finalitza al parc del Llac o Cal Ros de les Cabres, alternant cada mes.
ITINERARI “EL MODERNISTA
DESCONEGUT: L’ARQUITECTE
BONAVENTURA BASSEGODA I AMIGÓ”
Descobrireu alguns dels edificis més emblemàtics que va projectar un dels arquitectes
més importants del modernisme al Masnou
i a Catalunya, com el Casino o l’Escola Ocata,
així com d’altres que no són no tan coneguts,
com casa seva i habitatges privats.
EL MASNOU SOTA LES BOMBES
Un itinerari cultural pels escenaris dels
bombardejos i la Guerra Civil al Masnou.
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Coneixereu els llocs on van caure les bombes, qui les llançava i les estratègies que van
fer servir les autoritats i la població civil per a
la defensa passiva i activa.
VISITA GUIADA A LA CASA BENÈFICA
Un dels edificis modernistes més singulars
del municipi del Masnou. Dissenyat per l’arquitecte Gaietà Buïgas i Monravà l’any 1902
i promogut per l’alcalde Pau Estapé i Maristany, la creació d’aquest asil benèfic va suposar la concessió a la vila del Masnou del títol
de Benèfica per part del rei Alfons XIII.
VISITA GUIADA A L’ESGLÉSIA
DE SANT PERE
Coneixereu la història d’aquest edifici tan
emblemàtic des de dins i comprovareu les
vistes fantàstiques que hi ha des del campanar.
CEMENTIRI DEL MASNOU,
UN MUSEU A L’AIRE LLIURE
Per veure el Cementiri Municipal del Masnou
des d’un altre punt de vista: un conjunt de
gran mèrit artístic promogut per una burgesia enriquida que va voler comptar amb
els artistes més ben considerats del moment.
SUBHASTA CANTADA DE PEIX
Els pescadors de la Confraria Verge del Carme de Montgat, el Masnou i Premià de Mar
venen diàriament el peix que pesquen cada

VISITA A LA MINA D’AIGUA
Submergiu-vos sota terra per descobrir un
tram de les mines d’aigua Cresta i Malet, que
formen part d’un laberint de galeries de 27
km. El tram de mines que es pot visitar actualment, uns 40 metres lineals, es va adequar
l’any 1999 gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Amics de la Mina Malet, la Comunitat
de Propietaris de la Mina Cresta i el suport de
l’Ajuntament del Masnou.
EL GRAN JOC “EL MASNOU,
TERRA DE MAR”
Un repte amb pistes escampades per tota la
població, enigmes i proves esbojarrades que
haureu de fer amb un telèfon i un compte
d’Instagram.

INFORMACIÓ, RESERVES
I INSCRIPCIONS:
Per a més informació, podeu contactar
amb l’Oficina de Turisme, ubicada a la
Casa de Cultura, (Telèfon 93 557 18 34)
o el Museu Municipal de Nàutica
(Telèfon 93 55718 30).
Per consultar les dates de les activitats
i inscriure-us-hi, es
pot fer en línia a
través del formulari
que trobareu al web
municipal, al qual
podeu accedir escanejant aquest codi:

RECULL GRÀFIC DE NADAL

A reveure, Nadal!

D

esprés de la tradicional Cavalcada pels carrers del municipi,
els tres Reis Mags es van endur el Nadal fins l’any vinent. I va
arribar el moment de guardar la decoració, els llums, l’avet... i
també, en la memòria, els bons moments viscuts durant els darrers
dies. Per fer-ho més fàcil, a les pàgines següents hi trobareu un recull
de les activitats celebrades, que han tingut com a principal objectiu
viure el Nadal de prop i, molt especialment, viure’l al Masnou.
Entitats, Comissió de Festes i Ajuntament sumen esforços per
preparar, any rere any, un Nadal memorable per als masnovines

Els carters reials van recollir les cartes els dies
previs a la Cavalcada. RAMON BOADELLA

i masnovines, i és que són molts els esdeveniments que omplen
de màgia i il·lusió el període nadalenc a la vila. Alguns s’han convertit ja en una tradició i d’altres s’han introduït recentment dins
la nodrida varietat de propostes que comprenen la programació.
Com van dir els Reis Mags en el seu discurs d’enguany: “La felicitat és dins vostre, dins cadascú de nosaltres, i ens agradaria poder-ne repartir una mica, per a vosaltres i per a les vostres famílies. Una felicitat que duri tot l’any, fins que ens tornem a veure
l’any vinent!”

Els tallers de fanalets i corones van servir
per preparar l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar.
RAMON BOADELLA

Abans de deixar la vila, els Reis Mags van passar
per la Casa Benèfica. RAMON BOADELLA
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RECULL GRÀFIC DE NADAL

L’Espai Escènic va celebrar les festes amb:
L'espectacle Amb ritme de Nadal, a càrrec de l’Associació de
Dansa i Teatre Musical del Masnou i l’Escola de Ballet L’Eix del
Masnou.

RAMON BOADELLA

La Fira de Nadal va inaugurar les festes al carrer de Roger de Flor.
D
 os tradicionals pessebres es van poder veure al Masnou Alt –on
també es va fer cagar el tió–, i al carrer de Sant Rafael, que va estrenar decorats.
RAMON BOADELLA

ESCOLA DE BALLET L'EIX

La sessió de circ i humor Ye orbayu..., de la companyia Vaques.
RAMON BOADELLA

RAMON BOADELLA

L’actuació És Nadal... Ballem!, a càrrec de Maribel’s Gimnàs i Dansa.
RAMON BOADELLA
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RECULL GRÀFIC DE NADAL

El ballet del Trencanous, que va representar l’Associació Juvenil de
Dansa del Masnou. RAMON BOADELLA

La Cursa de Sant Silvestre va aplegar dues mil persones al port
esportiu (en trobareu els resultats a la pàgina 23 d’aquest butlletí).
LA SANSI

El Nadalem Infantil va incloure divertides activitats per als més
petits, com ara:

El Concert de Cap d’Any de la JOCEM. RAMON BOADELLA

El concert Dintríssim, del grup Xiula.
RAMON BOADELLA

Els tallers teatrals “Per Nadal,
puja a escena!” RAMON BOADELLA

La performance lúdica “La città
infinita”. RAMON BOADELLA

Un espai lúdic de creació
amb titelles. RAMON BOADELLA

El recital solidari de Poesia en Acció es va sumar a les iniciatives
solidàries d’El Gran Recapte d’Aliments, a La Sitja, i La Marató de
TV3, a través d’activitats com la Fira Artesana de Fem Fira i altres
entitats o el Concert de Nadal de la Coral Xabec.
RAMON BOADELLA

La Flashmobnadalenca de l'Estudi 15 a Ca n’Humet. RAMON BOADELLA

RAMON BOADELLA
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’alcalde i la regidora de Promoció Econòmica van entregar els premis a les persones guanyadores. MIREIA CUXART

Masnovins i masnovines afortunats

Lliurats els vals de la campanya “Queda’t” i els premis del Concurs d’Aparadors
de Nadal

L

a sala de plens de l’Ajuntament va acollir, el 10 de
gener, l’acte de lliurament
dels deu vals per 300 euros de la
campanya de promoció del comerç local “Queda’t al Masnou”.
L’alcalde, Jaume Oliveras, i la
regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, van entregar els
guardons a les persones afortunades, que enguany han estat:
Lluïsa Maria Masutier, Maria
Teresa Rossell, Javier Torres, Enric García, Enric Cuevas, Rosa
Mir, Julián Espeja, Glòria Puiggròs, Anna Maria Sánchez i
Montserrat Gironella.
CAN RAC, MATALASSERIA
GRAU I MUMOKIDS, ESCOLLITS ELS MILLORS APARADORS DE NADAL
D’altra banda, també es van
lliurar els premis del Concurs
d’Aparadors de Nadal, que enguany ha batut records de participació, amb divuit comerços
participants. Parlem amb els
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responsables dels establiments
guanyadors.
CAN RAC, PRIMER PREMI
Inspirat en un pessebre a partir
de materials que tenien a la botiga, ens expliquen que hi van
col·locar un retaule en miniatura fet per un pintor de Llavorsí
que els va regalar una amiga.
Van col·locar-hi llumetes, van
pintar el vidre... I no hi podia
faltar el porc, que és “el més
nostre”.
Can Rac és una empresa familiar
on trobareu tota mena de carns,
formatges, embotits i plats cuinats. A més, aquests dies, han
ofert molta gastronomia típica
de Nadal, com els canelons o el
pollastre.
Sobre el comerç masnoví
ha dit que...
“Iniciatives com aquesta ajuden.
S’ha de fer molta feina diària i
costa. Potser també caldria una

Aparador de Can Rac. RAMON BOADELLA

PROMOCIÓ ECONÒMICA
mica més de tolerància en qüestions com l’aparcament. Avisar el
client o el repartidor que és a la botiga abans de multar, per exemple. Tot i que és cert que també hi ha qui n’abusa i paguen justos per
pecadors”.
MATALASSERIA GRAU, SEGON PREMI
La inspiració a l’hora de fer l’aparador els va arribar a partir dels productes de bany que ofereixen amb la intenció de transmetre relaxació, benestar, netedat, les sensacions que provoquen el sabó i les
bombolles... Van crear el cel i els núvols amb fibres que tenen a la
botiga, i amb llumetes van representar la pluja. A més, amb els barnussos i els productes de bany, van fer una al·legoria del pessebre,
amb el nen Jesús de rosa, “perquè no som sexistes!”.

bon servei. Quant a l’urbanisme, hi ajudaria que hi hagués més carrers adequats per passejar. Sabem que l’Ajuntament ja ho està fent,
però caldrien més zones comercials.”
MUMOKIDS, TERCER PREMI
Amb l’aparador de Nadal van voler transmetre que són un establiment ecofriendly, amb productes de qualitat i respectuosos amb el
medi ambient. Per això, van utilitzar cartró i van dissenyar una estètica nadalenca actual, neta, on predominaven el blanc i els colors
suaus.

Aparador de Mumokids. RAMON BOADELLA

Aparador de la Matalasseria Grau. RAMON BOADELLA
Matalasseria Grau fa cinquanta anys que existeix al Masnou (hi han
passat tres generacions de la mateixa família) i just ara estan en ple
procés de renovació de la botiga. Experts en matalassos, han ampliat
i diversificat l’oferta, amb roba per a la llar (de dormitori, menjador,
bany...), a més de complements i de productes de puericultura.
Sobre el comerç masnoví ha dit que...
“És un poble difícil per al comerç. Tot i que hi ha molt bona oferta
comercial, funciona si piques molta pedra, ets professional i dones un

A Mumokids consideren que “l’aparador és molt important perquè
és la porta d’entrada de la botiga” i en aquest establiment hi trobareu moda infantil de 0 a 14 anys i complements, com carteres,
joguines de fusta, productes per a nadons... “Volem que aquí trobin
coses diferents i de qualitat. No cal anar a Barcelona o lluny, perquè
possiblement no ho trobaran!”
Sobre el comerç masnoví ha dit que...
“Amb tot el respecte, a vegades crec que hi ha comerços que es queixen molt. Crec que el que cal és fer que el teu negoci sigui al més
atractiu possible perquè la gent hi entri. Cal adaptar-se als canvis,
oferir el que té demanda i, sempre, amb qualitat.”
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COMUNITAT

Nextil (Dogi) seguirà al Masnou
i expandirà la plantilla
La fàbrica agraeix la mediació de l’alcalde per propiciar que l’empresa
es quedi al municipi

L’alcalde i la regidora de Promoció Econòmica van visitar les instal·lacions. DOMÈNEC CANO

L’

alcalde del Masnou,
Jaume Oliveras, i la
regidora de Promoció Econòmica, Sílvia
Folch, van visitar, a mitjan desembre, les instal·lacions de Nextil Group, la companyia tèxtil que
agrupa Dogi i altres empreses
del sector. L’empresa es queda al
Masnou després d’haver arribat
a un acord amb els propietaris
de la nau sobre el lloguer.
“Sense la mediació de l’alcaldia
hauria estat impossible mantenir
la fàbrica al Masnou”, va manifestar Manuel Martos, director general de Nextil Group, davant un
bona part de la plantilla i d’Oliveras i Folch. L’acord assolit entre
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ambdues parts “assegura com a
mínim dotze anys de tranquil·litat i de permanència al Masnou”,
va afirmar.
Però, més enllà de la permanència, l’acord ha fet possible que la
planta masnovina estigui en ple
ACORD

Nextil Group, la companyia
tèxtil que agrupa Dogi i altres
empreses del sector, es queda
al Masnou després d’haver
arribat a un acord amb els
propietaris de la nau sobre
el lloguer

procés d’expansió. Passarà de
tenir 80 persones treballant-hi
(Dogi) a 200, ja que concentrarà
la producció i els equips de tres
firmes més del grup: Treiss, Qtt
i Ritex, que fins ara estaven ubicades a Mataró, Argentona i Parets del Vallès, respectivament.
La remodelació de la planta per
concentrar-hi la producció i la
millora en maquinària i tecnologia suposa una inversió immediata d’aproximadament un milió i
mig d’euros, segons Martos. I és
que l’empresa es troba en fase
de creixement, tant pel que fa a
la facturació com al nombre de
clients i comandes: “Ara, només
hem de preocupar-nos de créixer i de fer-ho cada cop millor”,

es va felicitar Martos davant dels
treballadors i treballadores.
“Contribuir a arribar a bon port
amb acords com aquest és una
de les satisfaccions més grans
que es poden tenir com a alcalde”, va dir Oliveras al seu torn.
“Significa que l’economia tira
endavant i que els nostres veïns
i veïnes continuaran treballant al
Masnou, a més dels que s’hi sumen ara”.
L’alcalde va aprofitar per felicitar
l’equip humà de la companyia i
va agrair especialment el paper
que ha tingut el comitè d’empresa en l’assoliment d’aquest
acord.

COMUNITAT

Ja es pot sol·licitar la bonificació de la taxa
d’escombraries domiciliàries
L’ajut equival a la totalitat o al 50% de la taxa

D

el 7 de gener al 28
de febrer, es pot
sol·licitar la bonificació de la taxa d’escombraries domiciliàries per
al 2019. Aquest ajut s’adreça
a aquelles persones que reuneixin els requisits establerts a
l’Ordenança fiscal reguladora,
i equival a la totalitat o al 50%
de la taxa d’escombraries. Per
sol·licitar-lo, cal emplenar l’imprès corresponent, al qual s’ha
d’adjuntar la documentació
necessària, i s’ha de presentar

al Registre general, a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (carrer de
Roger de Flor, 23), en horari de
dilluns a divendres de 8.30 a
14 h i els dijous de 16 a 19 h. Si
no es fa dins d’aquest període,
es perd el dret a la bonificació.
Trobareu més informació i
documentació sobre aquest
tràmit a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://www.
seu-e.cat/web/elmasnou).

Portes obertes de segon cicle d’educació
infantil, primària i secundària
obligatòria per al curs 2019-2020
ESCOLÀPIES
EL MASNOU

dissabte 9 de febrer

de 10 a 13 h

ESCOLA FERRER
I GUÀRDIA

divendres 15 de febrer

de 17 a 19 h

ESCOLA BERGANTÍ

dissabte 16 de febrer

d’11 a 13 h

ESCOLA ROSA SENSAT

dimarts 19 de febrer

de 16.45 a 19 h

ESCOLA SAGRADA
FAMÍLIA

divendres 22 de febrer

de 15.30
a 17.30 h

INSTITUT
MEDITERRÀNIA

dissabte 23 de febrer

de 10 a 13 h

dissabte 23 de febrer

de 10 a 13 h

dijous 7 de març

de 15.30 a 17 h

ESCOLA MARINADA

dijous 7 de març

de 17 a 19 h

INSTITUT MAREMAR

dissabte 9 de març

de 10 a 13 h

dissabte 9 de març

de 10 a 13 h

dimecres 13 de març

de 15 a 16.30 h

La bonificació es pot sol·licitar fins al 28 de febrer. SHUTTERSTOCK

ESCOLA OCATA

ESCOLA LLUÍS MILLET
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ESPORTS

Prop de dues mil persones corren
la Sant Silvestre masnovina

Jekaterina Patjuk i Mourad El Bannouri s’enduen el triomf a la trenta-novena edició

U

n total de 2.010 persones han participat en la Bestdrive
Sant Silvestre del
Masnou. Es tracta de la cursa
de Sant Silvestre més antiga
de Catalunya, ja que el 26 de
desembre se’n va celebrar la
trenta-novena edició. Un dels
moments més emotius va ser el
record que es va dedicar a Laura
Luelmo, la jove corredora que
va ser assassinada recentment
a Huelva. Va tenir lloc en la
sortida de la cursa específica per
a dones.
La guanyadora en la categoria
absoluta de dones va ser l’estoniana Jekaterina Patjuk (17’ 14”).

El més ràpid entre els homes
va ser Mourad El Bannouri (14’
20”), que va quedar molt a prop
del rècord aconseguit per Ilias
Fifa l’any 2013 (14’ 06”).
La Sansi masnovina es disputa
en un circuit ràpid de 5 km que
discorre a través del port i del
passeig Marítim. A més de les
RECORD A LUELMO

Un dels moments més
emotius va ser el record
que es va dedicar a Laura
Luelmo, la jove corredora
que va ser assassinada
recentment a Huelva

L’estoniana Jekaterina Patjuk va guanyar la cursa femenina (17’ 14”). LA SANSI
curses masculina i femenina,
se’n van disputar d’altres d’infantils, amb categories segons
les edats.

Enguany, els beneficis de les
curses per a infants (prop de
500 euros), s'han destinat a l'entitat masnovina Esquima.
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PARTICIPACIÓ
PUBLICITAT CIUTADANA

Pregunta freqüent

Imatges del record

Aquesta és una de les respostes a les preguntes que amb
major freqüència l’Ajuntament rep de la ciutadania.
Per què es mantenen els semàfors a la nova rotonda
de la carretera d’Alella?

Els semàfors de la rotonda que regula el trànsit a la intersecció entre la carretera d’Alella i el pont del carrer de Rosa
Sensat es mantindran perquè són compatibles amb la fluïdesa del trànsit. Tenen unes freqüències adaptades a les
necessitats de la zona, on es tenen en compte les entrades
i sortides dels centres educatius que hi ha a prop.

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 particular 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 Bruixes o al jardí
de Can Malet.
Autor: Gerard Poch
Procedència: Arxiu Municipal del
Masnou, fons municipal

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 3
Tot a punt a #ElMasnou per rebre els Reis Mags d’Orient!
Us informem sobre els horaris, el recorregut de la Cavalcada, les activitats paral·leles i consells d’autoprotecció.

@RAMON BOADELLA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 1
@elmasnou_cat us desitja a tots i totes un bon any 2019.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Des 27
Ep! No us perdeu cap de les activitats del Nadalem #infantil

@RAMON BOADELLA

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

#elMasnou.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Des 26
La 39a edició de la #Cursa @LaSansi #elMasnou ja és aquí.
Molta sort corredors i corredores!

@MARIAJOSEBERTRANALIER

@GEMMA_FILIZZOLA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Des 19
Finalitzen les obres de creació de la rotonda de la carretera
d’Alella, a #elMasnou, a càrrec de la @diba.
Les prioritats: seguretat viària per a vianants i millorar la
fluïdesa del trànsit.

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí
digital L'actualitat del Masnou a www.masnou.cat
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Fe d’errates: El peu de foto de la "Imatge del record" apareguda al número anterior de la publicació no corresponia a la imatge. El peu de foto correcte era: Nadal a
l’Escola Ferrer i Guàrdia, any 1985. Procedència: Arxiu
Municipal del Masnou, fons Gregoria Romano García,
fotografia 16950.

PUNT DE TROBADA

Amor total pel teatre i la cultura
Grup Escènic Rauxa, de Gent del Masnou: anys dalt de l’escenari

R

auxa és el grup escènic
de Gent del Masnou
(www.gentdelmasnou.
cat), una associació cívica, cultural, esportiva i recreativa del municipi. Dins de Rauxa,
Francesc Fàbregas n’és el director
teatral i, sens dubte, un dels motors principals, tenint en compte
la passió amb la qual explica les
activitats que fan i la hiperactivitat que demostra en detallar-les.
El web de l’entitat és també tota
una demostració de dedicació, ja
que s’hi poden trobar, entre d’altres materials, totes les obres que
han representat enregistrades
en vídeo.
El teatre és, sens dubte, la dedicació principal del grup. Cada any representen, aproximadament, dues
obres, normalment a l’Espai Escènic. El local de l’associació és a La
Calàndria, on acostumen a fer els
assajos i a celebrar el Diumenge
amb Lletres, unes vetllades culturals especialment dedicades a
la literatura i la música. N’organitzen aproximadament vuit a l’any,
i des de fa vuit anys. “Aquest any
n’hem fet una, amb la Coral Xabec. No és gens fàcil programar
vuit vetllades culturals de qualitat a l’any i mantenir-les!”, se sincera Fàbregas.

Tornant al teatre, Fàbregas es
mostra satisfet amb l’èxit de
la darrera obra que han representat, Mentiders, d’Anthony
Nelson, adaptada i dirigida
pel mateix Francesc Fàbregas.
“Vam omplir els dos dies de representació de l’obra, el 24 i el
25 de novembre”, comenta. “El
més important quan fas teatre
és que l’obra funcioni, que vingui gent, que els agradi i que
el públic transmeti el seu
escalf als actors i les actrius”,
assegura.
Tot plegat és un procés molt
laboriós, que sovint s’allarga
fins a sis mesos: “Primer, s’ha de
buscar l’obra, normalment una
comèdia, perquè és un gènere
que agrada molt al públic. Quan
la tens, sovint cal traduir-la. I
sempre, adaptar-la. Després,

TEATRE

El teatre és, sens dubte,
la dedicació principal del
grup. Cada any representen,
aproximadament, dues obres,
normalment a l’Espai Escènic

'Mentiders', d’Anthony Neilson, és la darrera obra que han representat. CEDIDA

cal buscar la gent que la representi i repartir els papers. També
cal consensuar els dies que ens
trobarem per assajar”. El director
de Rauxa admet que és molt exigent: “M’agrada fer les coses tan
bé com es pugui. Necessito tenir
clar que sortirà bé, com jo vull.
Cal donar el que se sap i el que
es té —continua—. El guió, la
dicció, l’energia i la interpretació
són l’essència del teatre i el que
fa que veritablement s’arribi al
públic”. Amb tot, per a Fàbregas,
també és cabdal que totes les
persones que s’embarquen en

l’aventura de fer una obra de teatre ho facin amb la intenció “de
passar-ho bé; és clar!”
El director del Grup Rauxa sintetitza en una de les seves reflexions la seva passió pel teatre i
pel Masnou: “El teatre és un dels
màxims exponents culturals i el
Masnou té una tradició teatral
consolidada des de fa molts
anys. Cal donar suport a tota
la gent que fa teatre, treballar
tots plegats per tirar-ho endavant i alimentar aquest caliu de
poble.”
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ENTREVISTA
“Una ciutat
musical és
aquella que
entén totes les
possibilitats
que la música li
ofereix i dissenya
un pla per
maximitzar-les”
“El Festival
Fascurt és una
proposta molt
sòlida que crec
que dona un
gran valor al
Masnou i al
Maresme”
CEDIDA

Azucena Micó, consultora musical
 MIREIA CUXART

Va estudiar filologia anglesa a la Universitat de Barcelona i va cursar un postgrau de Polítiques Culturals, un màster
en Gestió Cultural i un altre en Producció i Comunicació Cultural, per al qual va escriure una tesi sobre l’impacte
social de la música a les ciutats. Aquesta masnovina també va estar al capdavant del Festival de Curtmetratges
Fascurt durant sis anys.
L’any 2013 va fitxar per Sound Diplomacy, una empresa puntera en assessoria en matèria de ciutats musicals. Des
de llavors, ha aconseguit alguns dels projectes més importants de la companyia, on ocupa el càrrec de coordinadora
sènior de projectes. Ara, està treballant en estratègies de ciutat musical per als Estats Units; en un projecte de
dos anys per reforçar la indústria de la música cubana a través de l’Organització de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Industrial (ONUDI), i, a més, és la coordinadora del Comitè de Música Creativa de Fabra i Coats,
entre d’altres.
A més de conèixer la seva relació amb el municipi, l’Azucena ens explica per què la música és una eina per al
desenvolupament urbà.
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Què es fa en una consultora
musical i què et va portar a
Sound Diplomacy?
Hi treballo pràcticament des que
va néixer l’empresa. Ha estat un
gran aprenentatge veure néixer
una empresa i com va creixent.
Al principi, treballàvem sobretot
amb temes d’exportació musical
amb agències d’exportació de
tot el món i, d’una manera molt
orgànica, ens vam anar enfocant
en una feina més extensa de
consultoria musical, que inclou
l’exportació, però també altres
aspectes, com les regulacions
relacionades amb la música,
l’educació, la promoció, el
turisme...

economistes, etc.), dissenyar
les estratègies amb l’equip, les
relacions amb les persones
involucrades de les ciutats, etc.

El nostre enfocament en les
estratègies de música per a
governs abraça tots els aspectes
que afecten o estan afectats per
la música en el dia a dia d’una
ciutat, regió o país.

La música no només té un
impacte en el sector cultural.
També té un impacte en aspectes
com l’educació (hi ha estudis
que vinculen les millores en els
resultats escolars d’alumnes amb
la pràctica musical), la seguretat
(una zona amb una activitat
nocturna de bars i clubs pot
resultar més segura que una
zona totalment deserta a la nit,
per exemple) i el conjunt de
l’economia nocturna, l’atracció
de talent, visitants i inversió
estrangera (la música pot ser una
manera de fer que la ciutat sigui
més atractiva per a professionals
de diversos àmbits i, per tant,
pot contribuir al creixement) o el
desenvolupament comunitari (la
música, i la cultura en general, pot
jugar un paper cabdal en aspectes
d’inclusió social, diversitat o
generació de comunitats, per
exemple). Una ciutat musical
és aquella que entén totes les
possibilitats que la música li
ofereix i dissenya un pla per
maximitzar-les.

Quin és el teu paper
dins d’aquesta empresa
internacional i quins projectes
tens en camí?
Lidero diversos dels projectes
de “Music Cities” que estem
duent a terme als Estats Units
(ara mateix a San Francisco,
Nova Orleans, i Huntsville i
Muscle Shoals, a Alabama).
També, participo en un dels
projectes més grans que hem
fet mai: una estratègia de
música per a Cuba, impulsada
per l’Organització de les Nacions
Unides per al Desenvolupament
Industrial (ONUDI), de la qual
ja som a la recta final, després
de dos anys. Finalment, treballo
en altres projectes, com la
coordinació d’un Consell per
a la Fàbrica de Creació Fabra
i Coats —on tenim la nostra
oficina actualment— i estudis
d’impacte de festivals, entre
d’altres.
Bàsicament, la meva feina
consisteix a coordinar l’equip
que treballa en cada un dels
projectes (investigadors,

Quina és la relació entre música
i ciutat? Com ha de ser una
ciutat musical?
Totes les ciutats tenen música, el
que passa és que no totes tenen
una estratègia per treure’n el
màxim partit. Això és el que fem
nosaltres, i cada vegada més
ciutats d’arreu del món s’estan
adonant que cal entendre la
música igual que entendrien altres
aspectes, com ara la gestió del
turisme, i que això els pot aportar
molts beneficis a tots els nivells.

Teniu seus a Londres, Berlín i
Barcelona. Concretament en
aquesta última, què hi feu? En
quins esdeveniments o festivals
musicals participeu?
A Barcelona som quatre persones:
un director de l’empresa, dues
investigadores i jo, que soc

coordinadora sènior de projectes.
A part de les tasques diàries
d’administració i gestió de
l’empresa, la nostra feina està
basada quasi exclusivament en
el disseny d’estratègies i estudis
d’impacte per a governs i altres
organitzacions. Som presents a
les conferències professionals
que es realitzen dins de diversos
esdeveniments musicals,
generalment participant en
xerrades i tallers.
Ets professora del màster
de Producció i Comunicació
Cultural a la Universitat Ramon
Llull de Barcelona. Què t’aporta
la docència?
No ho sabia, però m’encanta
ensenyar. L’àmbit en què treballem
nosaltres és molt específic i,
alhora, és molt extens. Això em
permet explorar aspectes que
van més enllà del sector musical
amb els alumnes i pensar-hi
plegats. I tot això em fa aprendre
molt durant les classes i entendre
diferents punts de vista.
Has estat jurat de la darrera
edició del Concurs de Música
Jove del Maresme, Maresmusic.
Com veus el panorama musical
de la comarca?
La veritat és que tots els
participants tenien molt bona
qualitat musical. Del Maresme
han sortit artistes amb trajectòries
excepcionals i crec que la nova
generació apunta en la mateixa
direcció.
Quina és la teva vinculació amb
el Masnou?
Vaig viure al Masnou fins als set
o vuit anys, moment en què vam
marxar a viure a Alella (tot i que,
al mapa, casa meva sembla que
estigui dividida per la meitat,
entre Alella i el Masnou). I, tot i
que vaig anar a l’escola a Alella,
sempre he fet més vida al Masnou:
vaig treballar en restaurants i
bars del poble, vaig participar
en l’organització del Fascurt...
Ara, des de fa cinc anys (des
que vaig començar a treballar a

Sound Diplomacy, de fet), visc a
Barcelona. Però vinc cada setmana
al Masnou, perquè molts dels
meus amics viuen aquí i gairebé
tota la meva família. Cada cop que
torno al Masnou, m’hi quedaria.
Has estat membre de l’entitat
Akonga, organitzadora del
Festival de Curtmetratges
Fascurt, que aquest any ha
assolit la setzena edició. Com
valores l’evolució d’aquest
projecte?
Per mi va ser una experiència molt
maca i enriquidora i, de fet, sempre
dic que va ser el que em va portar
a formar-me en gestió cultural i
acabar treballant en el sector (en
una productora teatral primer, en
un museu digital d’humor gràfic
—Humoristan.org— i, finalment,
a Sound Diplomacy). El Fascurt
és un festival molt especial, fet
amb molt amor i molt cuidat.
Crec que això es reflecteix en
l’experiència que aporta el
festival i que també és un dels
secrets del seu èxit. També és un
aprenentatge constant i, en el
punt de maduresa que es troba
ara mateix el festival, tot aquest
bagatge es nota i es tradueix en
una proposta molt sòlida que
crec que dona un gran valor al
Masnou i al Maresme.
Creus que algun dia el Masnou
podria ser una ciutat musical?
Com dic, totes les ciutats tenen
música, de manera que totes
tenen el potencial de ser ciutats
musicals si entenen el seu
valor més enllà del cultural i el
gestionen amb una mirada que
abraci tots els altres aspectes
relacionats amb la música.
I quina música et transporta
al poble?
Pràcticament tota la meva vida
l’he passada al Masnou, de
manera que el recorregut des
dels grups d’adolescència fins
a anar descobrint els estils amb
els quals m’identificava l’he fet
aquí. Ara, el primer que em ve al
cap és Delafé.
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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.

Neus Tallada
Regidora
del Grup Municipal
d’ERC-AM-MES
Gràcies a tothom per una programació
nadalenca d’èxit
Hem fet el traspàs d’any amb les festes
de Nadal i les activitats organitzades per
l’Ajuntament, conjuntament amb les entitats de la vila, amb una programació
centrada en els infants a l’equipament de
Ca n’Humet, que s’ha omplert de famílies,
jovent i infants. Més de mil masnovins i
masnovines han gaudit de les propostes
organitzades a l’Espai Escènic amb espec-

Eduard Garcia
Portaveu
del Grup Municipal
del PDeCAT
Quantitat o qualitat?
Aquesta frase, que tantes vegades hem
sentit en la vida quotidiana, ben bé la podríem aplicar a la gestió de projectes i obres
que està portant a terme el Govern d’ERCAM-MES al Masnou. A les portes de l’any
que tot just encetem, el Govern municipal
anunciava l’aprovació i la posada en marxa
d’una vintena de projectes i obres a bombo
i platerets. Algunes eren aprovades pel procediment habitual, és a dir, a les juntes de
govern, i d’altres, directament, per decret

tacles de dansa, ballet i música, com Xiula,
que va omplir el teatre, i la Jove Orquestra
de Cambra, que ens va donar la benvinguda a l’any amb un concert innovador.
L’edició del Nadalem d’enguany ha comptat amb una gran varietat de propostes
per gaudir en família. Continua l’idil·li dels
infants del Masnou amb activitats com
“La città infinita” o “Un petit univers”. “Cal
titella”, la #flashmobnadalenca, el taller de
jumping clay i la tercera edició de “Per Nadal, puja a escena”, amb dos grups d’edat,
han completat l’oferta d’activitats. Més de
900 participants n’han gaudit i treballem
perquè els nostres infants segueixin celebrant el Nadal, mantenint tradicions alhora que es relacionen amb el seu entorn i
adquireixen nous coneixements.

de l’alcalde. Segons s’anunciava a la pàgina web municipal, i com si es tractés de la
grossa de Nadal, aquestes intervencions
sumen 920.000 euros.
Sobta que, a les portes de tancar l’any, i
vist com gestiona els projectes i les obres
aquest Govern municipal, s’anunciï ara, a
cinc mesos de les eleccions municipals,
aquesta pluja d’intervencions en equipaments municipals i a l’espai públic. I que
aquesta decisió es prengui també quan
el Govern municipal ja ha anunciat públicament que enguany no tindrem nou
pressupost i que opta, per tant, per prorrogar el pressupost de l’any 2018, amb les
limitacions que això comporta.
Si bé en aquest mandat s’ha inaugurat
el parc de Vallmora, projecte que es pot

Els carters reials van visitar-nos a l’Espai
Escènic i un any més vam aconseguir
mantenir la màgia gràcies a l’ambientació de l’espai, la música nadalenca i
la nova distribució de fileres per facilitar l’accés al carter desitjat, ajudats per
patges i amb el suport del patge Xumet,
que recollia el xumet d’aquells que així
ho volien. Paral·lelament, es va fer el
taller de corones i el de fanalets. Per a
aquest darrer, vam triplicar el material
donada l’alta participació d’anys anteriors. El nostre objectiu és consolidar
aquestes tradicions i mantenir la il·lusió
dels més petits.

dels Diables van posar ritme a la recepció
dels Reis.
Com a novetat, hem agrupat les tres carrosses reials per donar més visibilitat a la
comitiva reial, facilitar les parades tècniques i garantir la seguretat.

Aquest any, a la cavalcada hi han participat dotze entitats del municipi i hem tingut dotze carrosses. Bastoners i Atabalats

Gràcies a la Comissió de Festes, a totes les
entitats que hi han participat directament
o indirectament, voluntaris i voluntàries,
als diferents departaments de l’Ajuntament que s’hi han implicat, masnovins i
masnovines que han fet possible aquest
cicle festiu, i molt especialment als nens i
nenes, que de ben segur sense ells i elles
la nit de la Cavalcada no hauria estat tan
màgica.

considerar gran per les dimensions i el
cost, cal recordar que es va iniciar el passat
mandat, amb l’alcaldia en mans de CiU, i
es va acabar mentre la Regidoria d’Obres
era gestionada pel nostre Grup Municipal,
abans que deixéssim el Govern. D’aleshores ençà, s’ha fet palesa la incapacitat de
gestionar obres complexes, tal com s’ha
posat de manifest amb el pas soterrat del
carrer del Brasil, obra que s’havia d’acabar
en quatre mesos i que, després de tres pròrrogues i deu mesos, s’ha donat per acabada
en un estat deplorable i manifestament inacabat. Aquest fet ha obligat a aprovar-ne
una quarta fase, de la qual desconeixem els
detalls, però que possiblement es destinarà
a acabar allò que no s’ha acabat en les tres
fases anteriors, i que hauria provocat una
desviació dels costos de l’obra que n’hauria
provocat l’aturada.

A mig any de les eleccions del proper
mes de maig, s’ha optat per fer, tal com
diu la notícia, una vintena de projectes,
fet que suposa de mitjana 46.000 euros
per projecte. És a dir, projectes petits
que haurien de permetre una ràpida i
fàcil execució, garantint un bon nombre
d’inauguracions a les portes de les eleccions municipals. Especial interès s’ha
posat en les intervencions en escoles
municipals i els parcs infantils. Si bé creiem que totes les intervencions poden
ser necessàries, també és cert que governar implica prioritzar en funció de la
urgència de cadascuna. Veient la situació
d’alguns carrers i d’alguns barris del poble, només des d’un punt de vista electoralista es pot entendre que no se’ls hagi
tingut en compte en aquest repartiment
d’inversions.

inseguretat, però també cal disposar dels
mitjans necessaris per impedir-los i sancionar-los.

Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de Premià de Mar, cosa que des de Ciutadans hem reclamat de manera insistent
a l’actual conseller d’Interior, el senyor
Miquel Buch, fins fa poc alcalde de Premià
de Mar, i que malgrat conèixer de primera
mà la inseguretat que patim a la comarca
del Maresme, no sembla gaire disposat a
ampliar els efectius policials. Potser caldrà sol·licitar que muntin una ambaixada
dels Mossos d’Esquadra al Masnou, ja que
sembla que per a això sí que hi ha diners...

Frans Avilés
Portaveu
del Grup Municipal
de C’s
La seguretat, una qüestió d’Estat però
també del Masnou
Recentment hem conegut que els robatoris en domicilis han augmentat més
d’un 17% en dos mesos a la comarca del
Maresme i, lamentablement, el Masnou
no ha estat cap excepció, ja que els problemes de seguretat també s’han notat al
nostre poble. A això cal afegir-hi la nefasta gestió de la Generalitat de Catalunya,
amb la complicitat del nostre alcalde, res-

28

EL MASNOU VIU GENER 2019

pecte als menors immigrants no acompanyats que resideixen en el que fins fa pocs
mesos era un alberg, fet que també ha generat, i genera, problemes d’inseguretat.
La seguretat ciutadana és un element
fonamental en el benestar de la ciutadania i és obligació dels poders públics
preservar-la mitjançant el desplegament
de polítiques públiques que tinguin per
objectiu garantir-la. Així, cal atacar les
causes que originen la marginalitat, l’incivisme i la comissió de delictes que causen

Al Masnou, encara hi ha un important
marge de millora en matèria de civisme
i seguretat ciutadana, però per a això cal
fer un esforç tant en la gestió com en la
dotació de mitjans i recursos humans. I
més enllà de la gestió que s’hagi de fer de
la policia local, cal que la Generalitat doti
de més recursos i ampliï la plantilla de

Elena Crespo
Regidora del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E

Reptes per al nou any que comença!
Des de la nostra coalició, ens agradaria
desitjar-vos una molt bona entrada d’any
i donar les gràcies a les entitats del poble
que, amb la seva tasca, han contribuït a

Ernest Suñé
Portaveu
Grup Municipal
del PSC
La grossa de les inversions no està
ben repartida!
Després de gairebé vuit anys sense noves inversions i vivint de la renda deixada pels governs anteriors, ara, a pocs
mesos de les eleccions i davant el neguit
d’una més que previsible davallada, el
Govern d’ERC llença la casa per la finestra amb inversions a dojo per intentar
apaivagar el malestar patent que hi ha a
la vila per la manca de compliment dels

Federico
de las Heras
Portaveu
del Grup Municipal
del PP

dinamitzar un Nadal ben participatiu amb
les seves propostes: fira comercial, pessebre, activitats educatives per als més
petits, concerts, la Cavalcada… Sense la
vostra tasca desinteressada, el Masnou no
seria el mateix. Moltes gràcies!
Dit això, m’agradaria fer un repàs dels
nous reptes col·lectius que se’ns presenten per a aquest 2019. Aquest serà un any,
de ben segur, de noves conteses electorals: a les eleccions municipals del mes
de maig s’hi hauran d’afegir altres possibles cites a les urnes amb escenaris més
oberts que mai. Noves aliances i actors
es disputaran les tasques de representació dels pobles i hem de ser conscients i
saber a qui donem el nostre vot. Per això,
us animo a contrastar propostes, llegir els
programes electorals, i escollir persones
compromisos que aquesta formació va
adquirir quan cercava el vot.
Gairebé un milió d’euros ha repartit el bombo del Govern en un sorteig que, lamentablement, no ha estat ben repartit i que,
essent generosos, deixa barris com Maricel, Ocata i Bellresguard amb els premis
menors.
Lamentem que no hi hagi ni un euro per a
les flagrants mancances del barri d’Ocata,
avaluades en gairebé 300.000 euros, o que
a hores d’ara encara no hi hagi res del famós
Casal dels Tres Barris a Bellresguard, un altre
barri oblidat.
I això no és tot. Moltes de les obres iniciades
estan aturades sine die i amb grans sobre-

un—, des del PP hem mantingut els compromisos pels quals vam ser elegits pels
nostres votants, i les nostres actuacions
s’han guiat per l’interès dels temes veïnals, al marge de demagògies, prejudicis, oportunisme i soroll polític.

Comiat
Hola a tots. Ha arribat el moment d’acomiadar-me, de manera que aquesta serà la meva
última publicació a El Masnou Viu, que vaig
iniciar en prendre l’acta de regidor el 2011. El
meu relleu el prendrà Antonio Marset, company de viatge polític, i a qui desitjo el millor.
Durant aquests gairebé dos mandats —el
primer amb dos regidors i el segon amb

Així hem arribat a acords amb tots els
partits que han tingut responsabilitat de
govern, marcant els límits a tot el que ha
estat aliè a l’interès ciutadà esmentat.
Tot això malgrat el procés, que ha anat
marcant i contaminant aquests anys el debat municipal, i amb el qual s’han perdut no
poques energies en distraccions, deixadeses i
alienacions cap a assumptes eteris.

preparades i il·lusionades per ajudar a
avançar en el progrés social.
A nosaltres ens trobareu en les lluites que
millorin la qualitat de vida de les classes
populars i treballadores, plantant cara a
totes aquelles opcions que volen fer del
retrocés social i de la intolerància la seva
bandera, com malauradament estem
veient a Espanya i arreu del món amb el
ressorgiment sense complexos de l’extrema dreta. Per això, demano el suport a les
opcions d’esquerres i una amplitud de mires basada en la fraternitat dels objectius
compartits per les formacions que realment volen alternatives de gestió més rigoroses, participatives i que posin la vida
i les persones al centre, treballant també
per un model econòmic més sostenible i
transparent.
costos, com els accessos al CD Masnou o el
pas soterrat del carrer del Brasil, per esmentar-ne un parell.
I és clar, cal recordar que algunes de les previstes o ja finalitzades han hagut de ser modificades amb grans sobrecostos per evitar
les pífies del Govern del Masnou, com quan
vam intervenir per salvar els vuit plataners centenaris que, amb motiu de la nova
rotonda de la carretera d’Alella, el Govern
d’ERC permetia tallar, o el projecte inicial
d’arranjament del carrer de l’Abat Escarré,
on ERC no preveia ni voreres ni enllumenat,
amb un disseny més propi d’una autopista
que no pas d’un espai amb prioritat per a la
molta canalla que en fa ús —des de l’Atlètic
Masnou fins a l’Escola Marinada—, i que
hem aconseguit transformar amb vore-

Gairebé dos anys va costar la reposició de
la bandera d’Espanya a la façana de l’Ajuntament, i no va ser per la insistència de les meves peticions a cada ple, sinó per la sentència
judicial fruit de la nostra denúncia. Aquest
detall exemplificaria el punt on som a Catalunya, on, a qui se salta la llei, se li aplica la
justícia. I funciona, malgrat el “soroll”.
Les dreceres per saltar-se la legalitat, valent-se de l’abús de poder exercit pels polítics independentistes de la nostra autonomia, ha portat al punt on som, tristament. I
els responsables han de pagar per això.
Avui toca la conllevància —com a mal menor—, després de la ruptura de bona part

D’altra banda, la situació a Catalunya continua sent una incògnita i una paràlisi, i
és per això que a la gent d’ICV-EUIA ens
trobareu en la defensa del diàleg entre les
parts i en la recuperació dels drets civils
i polítics sense descans. Malgrat el que
diuen alguns, no hi ha solucions fàcils ni
màgiques. La realitat ens diu que caldrà
apostar per sobiranies compartides per
sortir de l’atzucac. Els catalans i catalanes
mereixem un govern que governi i recuperi l’agenda social per millorar les condicions de vida de la gent comuna. Per
això demanem més i millor democràcia i
treballem per aconseguir-la, i esperem il·
lusionar-vos per donar suport a aquestes
fites, segur que compartides amb molts i
moltes de vosaltres.
Tenim feina, endavant 2019!
res noves i amples a ambdós costats, nou
enllumenat, elements limitadors de la
velocitat i una accessibilitat garantida a
persones amb mobilitat reduïda.
Al nostre grup creiem que hi ha d’haver
un projecte global de municipi, on tots
els partits puguem exposar les prioritats del
Masnou i on es consensuïn les grans inversions dels propers anys, prioritzant els barris que més ho necessiten, i per això creiem
que la millor eina són els pressupostos, que
el Govern encara no ha presentat, cosa que,
lamentablement, obliga a prorrogar els de
l’any 2018 i mantenir la manca de sensibilitat
envers Maricel, Bellresguard i Ocata.
Esperem que el 2019, a mesura que avanci, sigui millor per a tothom.

de la convivència i l’inici del declivi econòmic català. Enterrat el seny, quedarà la tasca
de recuperar la normalitat política, social i
econòmica.
M’acomiado des de les mateixes sigles des
d’on vaig començar —PP—, en un període
en què hem vist com el nomenclàtor de
diversos partits ha anat mutant —alguns
successivament— fins a configurar-se més
com a confusió de lletres que com a representació d’unes sigles.
Emulant les últimes paraules del gran Salvador Dalí: Visca el rei! Visca Espanya!
Visca Catalunya!
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AGENDA.
GENER
Divendres 18
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

De 17 a 18 h
Lloc: Escolàpies el Masnou
Divendres de ciència
Espai on els infants poden
gaudir d’una estona de
ciència, descoberta i diversió
en família. Reserveu la vostra
plaça a divendresdeciencia@
escolapieselmasnou.org
Ho organitza: Escolàpies el
Masnou

Dissabte 19
11 h
Lloc: Biblioteca Joan
Coromines (sala infantil)
L’Hora del Conte en anglès.
Storytime for babies:
Where do you live?
A càrrec de Kids&Us School
of English.
Entrada lliure per a famílies
amb nens i nenes de 0 a 3 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

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

Diumenge 20
De 10 a 14 h
Lloc: local de Gent del Masnou
(c. del Dr. Agell, 9)
Campanya de donació
de sang
Ho organitza: Banc de Sang
i Teixits amb la col·laboració
de Gent del Masnou

11 h
Lloc: Casa de Cultura
Itinerari: “El Masnou sota
les bombes”
Itinerari cultural pels
escenaris dels bombardejos i
la Guerra Civil al Masnou.
Cal inscripció prèvia:
Oficina de Turisme - Casa

30

Del 18 de gener al 15 de febrer de 2019

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 22
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)
Conferència: “L’orgia
diplomàtica. Ambaixadors i
cònsols al descobert”
A càrrec de Rafa Burgos
Santero, 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 23
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan
Coromines
Manual per a dones de fer
feines, de Lucia Berlin
Tertúlia literària a càrrec de
M. Carme Roca. Manual per
a dones de fer feines és una
tria dels millors contes de
Lucia Berlin, una autora poc
reconeguda en vida que ara
està rebent, per fi, l’atenció
que es mereix.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Dijous 24
De 16.30 a 17.15 h
Lloc: Els Vienesos
Taller de piano i guitarra:
“10 hits, 4 acords”
El 24 i 31 de gener, i el 7 i 14
de febrer.
Preu de la inscripció: 40 €
Més informació al web de
l’escola: www.emumm.cat.
Ho organitza: Escola
Municipal de Música del
Masnou (EMUMM)

Divendres 25
19 h
Lloc: Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició
“Via crucis en 50 estacions”
Exposició de dibuixos de
Bernard Aldebert sobre els
camps d’extermini nazis, on
va viure des del novembre
de 1943 fins a l’alliberament
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de l’abril de 1945. Va ser
un caricaturista, publicista
i escriptor, que va dibuixar
i publicar en un llibre les
atrocitats que va viure.
Es podrà visitar fins al dia 24
de març.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou amb la
col·laboració de l’Associació
La Garriga Secreta i l’Amical
de Mauthausen

Dissabte 26
17 h
Lloc: la Pedrera (passeig de
Gràcia, 92. Barcelona)
Visita a l’exposició “Obres
obertes. L’art en moviment,
1955-1975”
L’Espai d’Art Cinètic Jordi
Pericot del Masnou ha cedit
dues de les peces de la
seva col·lecció permanent a
l’exposició “Obres obertes.
L’art en moviment, 19551975”, que es pot visitar a la
Pedrera de Barcelona fins
al 27 de gener. Aquesta és
la segona visita guiada a
l’exposició i es realitzarà just
abans que s’acabi la mostra.
Places limitades. Cal
inscriure-s’hi prèviament a:
turisme@elmasnou.cat
Més informació: Oficina de
Turisme del Masnou.
Tel.: 93 557 18 34.
A/e: turisme@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

De 21 a 00 h
Lloc: Petit Cafè
Sopar concert de pop-rock
Amb Félix Egea en directe.
Aforament limitat, cal
reservar al 93 540 08 66. Més
informació al Facebook del
Petit Cafè.
Ho organitza: Associació
Petit Cafè

Diumenge 27
18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre familiar: Loops
La Zig i la Zag són dos
personatges que busquen
alguna cosa. L’una porta un
pes feixuc a l’esquena, que
la fa caminar lentament
però a ritme constant.
L’altra no porta res, llevat
d’una capseta al cap, on
emmagatzema tot allò
que viu. Loops és un joc
sobre el pas del temps, un
cant a la vida i a la idea de
la continuïtat i l’herència

explicada amb objectes,
música en directe, titelles i
actrius.
Preu: 3 euros. Venda
d’entrades a www.quedat.cat
o a taquilla una hora abans
de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

Dimecres 30
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan
Coromines
Laboratori de lectura:
Naturalistes
Observar, recol·lectar,
descriure i classificar són
les activitats que nens i
nenes descobriran que són
importants per convertir-se
en naturalistes. Activitat
emmarcada dins el Projecte
“Parcs i Biblioteques,
naturalment!”.
Per a famílies amb infants
a partir de 7 anys. Cal
inscripció prèvia amb el
carnet de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Dijous 31
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)
Acte de balanç del Pla
d'Acció Municipal 2015-2019
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

FEBRER
Divendres 1
20 h
Lloc: Espai Casinet
Exposició d’Ariadna Costa:
“Memòria del Masnou”
Il·lustracions elaborades per
Ariadna Costa en diverses
tècniques, com aquarel·la,
tinta xinesa o carbonet
traslladen al present imatges
passades del Masnou per
provocar un diàleg amb les
vivències d’avui als racons i
espais actuals de la vila.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

De 20.30 a 23.30 h
Lloc: Petit Cafè
Concert de jazz:
Manouche et chanson
Concert de gypsy jazz amb
Les Enfants Terribles.

Aforament limitat, cal
reservar al 93 540 08 66. Més
informació al Facebook del
Petit Cafè.
Ho organitza: Associació
Petit Cafè

Dissabte 2
11 h
Lloc: Biblioteca Joan
Coromines
L’Hora del Conte:
El drac del riu
A càrrec d’Eva González
Asensio.
Un conte medieval, amb
personatges clàssics com
el rei, la reina, el príncep, la
princesa, el drac, la fada o el
mag, però també hi surten
pirates. És una sessió per a
públic familiar (a partir de
4 anys).
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Dimarts 5
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)
Conferència: “Som
responsables del que es va
fer en el passat? Justícia
intergeneracional”
Conferència a càrrec de
Júlia Pareto Boada, 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 6
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan
Coromines
Presentació del llibre El far,
de Maria Carme Roca.
Premi Prudenci Bertrana
2018.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Divendres 8
De 17 a 18 h
Lloc: Escolàpies el Masnou
Divendres de ciència
Espai on els infants poden
gaudir d’una estona
de ciència, descoberta
i diversió en família.
Reserveu-hi la vostra plaça
a divendresdeciencia@
escolapieselmasnou.org
Ho organitza: Escolàpies el
Masnou

AGENDA.
Dissabte 9
D’11 a 14 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (sala
polivalent)
II Cicle de Conferències AFAs del Masnou
Bloquejos emocionals en
l’aprenentatge, a càrrec d’Owl
Institute.
Es parlarà sobre com afecten
en l’aprenentatge emocions i
sentiments com la por, les etiquetes,
la preocupació o els nervis, entre
d’altres, i es tractarà d’establir pautes
per aprendre a detectar-los i fer-ne
una millor gestió des de casa.
Ho organitza: Grup d’AFAs
del Masnou

Diumenge 10
11 h
Lloc: Mina d’aigua

Del 18 de gener al 15 de febrer de 2019

18h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre: A.K.A.–Also Known As
Carles. 15 anys. Parla català i castellà.
O tot a la vegada. Adoptat quan tenia
3 o 4 anys. No se’n recorda. Família
de classe mitjana. Coneix la Clàudia.
S’enamora de la Clàudia. Classe mitjana
alta. Catalana. Burgesia catalana.
Nosaltres no serem espectadors, serem
els seu oients, còmplices i jutges. Premi
Butaca 2018 al millor espectacle de
petit format, millor text teatral, millor
direcció i millor actor.
Preu: 5 euros. Venda d’entrades a
www.quedat.cat o a taquilla una hora
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 12

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

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Aplicacions de la física
a la medicina: raigs X, ressonància
magnètica, medicina nuclear,
ecografia i làser”
Conferència a càrrec de David Jou
Mirabent, seguida d’un col·loqui

Altres informacions
RECOLLIDA D’ARBRES DE NADAL FINS AL 31 DE GENER
Fins al 31 de gener, l’Ajuntament instal·la diversos punts de recollida
d’arbres de Nadal a: la plaça de Ramón y Cajal, la plaça de Marcel·lina
de Monteys, el carrer de Joan Carles I (davant la casa del Marquès) i
els jardins dels Països Catalans.
Els exemplars recollits seran utilitzats per fer compost, que després
es farà servir com a adob orgànic en parcs i jardins. També es pot
plantar l’avet al jardí, però mai a la muntanya, ja que no és natural de
les nostres terres.
DEL 2 DE GENER AL 2 DE FEBRER: AULA D’ESTUDI NOCTURNA
La sala polivalent estarà habilitada com a aula d’estudi nocturna del 2
de gener al 2 de febrer. L’horari és: de dilluns a dijous, de 20.30 a 1 h;
dissabtes, diumenges i festius, de 18 a 1 h. A partir de 16 anys.

obert a la participació del públic.
Acte per a socis i no socis amb
invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

entre pares, mares i nadons, i
treballen la descoberta del cos
i la veu.
Per a famílies amb infants de 0-24
mesos. Cal inscripció prèvia amb el
carnet de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines

Dijous 14
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora Menuda: “Estimulació musical
amb els més petits”, a càrrec de
Paula Moya.
Sessions per gaudir de la música en
família que potencien la comunicació

Dissabte 16
18 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta
37a Trobada Country
Ho organitza: Country Ocata

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.
• Espai per fer manualitats, jocs, labors i sessions de patchwork a Ca
n’Humet, de Fem Fira.
• Lliga Catalana d’Escacs, del Club Escacs El Masnou.
• Lliga Catalana de Billar, del Club Billar El Masnou.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
GENER
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

GENER
Del 15 al 20: Aparcament d’Amadeu I
Del 29 al 31: Torrent de Can Gaio

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
RIERA

2
FÀBREGAS

3
FÀBREGAS

4
AYMAR

5
OCATA

6
RIERA

7
FÀBREGAS

8
DOMÍNGUEZ

9
VIAMAR

10
VIAMAR

FEBRER
De l’1 al 3: Torrent de Can Gaio
Del 12 al 17: Pau Casals
Del 26 al 28: Aparcament d’Amadeu I

11
OCATA

12
RIERA

13
FÀBREGAS

14
AYMAR

15
VIAMAR

16
DOMÍNGUEZ

17
DOMÍNGUEZ

18
OCATA

19
RIERA

20
FÀBREGAS

21
VIAMAR

22
DOMÍNGUEZ

23
AYMAR

24
AYMAR

25
RIERA

26
FÀBREGAS

27
VIAMAR

28
DOMÍNGUEZ

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

Dilluns

FEBRER
Dijous

EL MASNOU VIU GENER 2019
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