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SUMARI

Iniciem aquest mes de novembre amb un clam que ressona per tot el país: LLIBERTAT. Llibertat 
per als membres del Govern de la Generalitat empresonats, llibertat per als membres del Govern 
que es troben en una situació d’exili a Bèlgica, i llibertat per als dirigents de l’ANC i Òmnium Cultu-
ral. Davant de les propostes de diàleg, de ser conseqüents amb el mandat popular del referèndum 
de l’1 d’octubre passat, l’Estat espanyol només respon amb la repressió. Els dirigents empresonats 
i a l’exili són el nostre Govern legítim. L’aplicació de l’article 155 ha comportat la intervenció de l’Es-
tat i el control del Govern de la Generalitat. Però aquesta situació s’ha d’acabar amb les eleccions 
del 21 de desembre, que han de fer possible la llibertat del nostre Govern i de les persones que han 
patit represàlies pel seu compromís amb el mandat popular. 

Pel que fa al Govern municipal, estem en un moment de molta activitat a la via pública: con-
versió en zona de vianants de l’entorn del carrer del Doctor Agell, l’inici ben aviat d’obres de la 
nova entrada del camp de futbol del CD Masnou, la continuació del parc de Vallmora amb el parc 
infantil i la prolongació del carrer del Torrent Vallmora, i el pas soterrat del carrer del Brasil, entre 
d’altres. Però voldria destacar un fet que per fi s’ha desencallat: la represa de les obres del nou pa-
velló poliesportiu, després de posar fi als litigis amb l’empresa que fins ara en tenia l’adjudicació. 
El 2 de novembre passat, la Junta de Govern va aprovar el nou expedient de contractació, amb la 
nova licitació i el projecte per acabar les obres. La nova tramitació és llarga i feixuga, i esperem que 
finalitzi el juny de l’any que ve. Llavors podrem iniciar unes obres que haurien d’acabar als inicis de 
l’any 2019. Posarem tots els esforços necessaris perquè aquest nou pavelló pugui ser una realitat.

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

En el moment de tancar aquesta edició, quatre dels cinc regidors i regidores del Grup 
Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió) havien registrat la seva renúncia com a membres de 
l’Equip de Govern, i deixaven així sense efecte el pacte amb el Grup Municipal d’ERC-AM-MES 
per al mandat 2015-2019. Durant la mateixa jornada es van conèixer els decrets que anuncia-
ven la nova composició del cartipàs municipal. Més informació: www.elmasnou.cat
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INSTITUCIONAL

El segon Ple extraordinari de la 
jornada del dijous 26 d’octubre era 
dedicat a debatre les ordenances 
fiscals i el Pressupost municipal, 
però només se’n va aprovar el 
primer punt. El segon, el del 
Pressupost per al 2018, va quedar 
posposat després que l’alcalde, 
Jaume Oliveras, tanqués la sessió 
plenària anunciant que  obriria 
“converses amb els diferents grups 
municipals per arribar a un consens 
al més ampli possible”.

PLE EXTRAORDINARI

El Ple extraordinari aprova les 
ordenances fiscals i posposa el debat 

del Pressupost 2018 

CUP-PA (1 vot, en absència d’una 
regidora). Abans, les formacions 
del PSC, ICV-EUiA-E i Ciutadans hi 
havien presentat diverses esmenes, 
que no van prosperar, entre les 

Es manté la quota de l’IBI i es crea una nova taxa 
sobre la recollida de la brossa comercial

Es redueix el tipus de 
gravamen general, del 
0,81% al 0,786% quan es 
tracti de béns de naturalesa 
urbana.

IBI

quals destacava el manteniment 
del tipus impositiu de l’IBI i la 
millora del càlcul de les taxes (per 
part del PSC) o la supressió de la 
taxa de clavagueram i la rebaixa 

Els ingressos provinents de les ordenances (62,44%) es mantenen en una línia similar als de l’any anterior, amb un increment de 420.189 
euros respecte del 2017.
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de la pressió fiscal (per part d’ICV-
EUiA-E). Aquesta darrera demanda 
també es va repetir a les esmenes 
presentades per Ciutadans i, 

La modificació de les ordenances 
fiscals referents als impostos i taxes 
i la imposició i l’ordenació de la 
taxa pel servei complementari de 
recollida, transport i tractament 
dels residus comercials i industrials 
assimilables a municipals per a 
l’any 2018 va ser aprovada amb els 
vots a favor de  l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 10 
vots en absència d’una regidora), 
i el vot contrari de Ciutadans (3 
vots), ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 
vots) i PP (1), i l’abstenció de la 
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segons el seu portaveu, eren encara 
molt més accentuades.  

El regidor d’Hisenda, Jordi Matas, 
va explicar les novetats més 
significatives fruit de la modificació 
de les ordenances fiscals. En relació 
amb l’impost sobre béns immobles, 
es redueix el tipus de gravamen 
general, del 0,81% al 0,786% quan 
es tracti de béns de naturalesa 
urbana, per aplicació de l’increment 
cadastral. Pel que fa a l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, 
s’inclouen en la bonificació del 
75% de la quota els vehicles que 
utilitzin gas liquat del petroli 
(GLP), perquè les característiques 
del motor provoquen menys 
contaminació i utilitzen energies 
renovables. En referència a l’impost 
sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, 
s’incrementa la bonificació del 
75% al 95% en les transmissions 
de l’habitatge habitual per causa 
de mort. També, a la taxa per 
llicències, comunicacions prèvies, 
declaracions responsables i 
controls posteriors a l’inici de les 
activitats, s’incrementa la tarifa a 
294,59 euros a fi de legalitzar els 
habitatges d’ús turístic. Pel que fa a 
la taxa per recollida d’escombraries, 
es manté la mateixa quota 
tributària que la que es va aplicar 
en l’exercici 2017 per a la recollida, 
transport i tractament de residus 

domèstics i, com a novetat, es crea 
una nova ordenança que regularà 
la taxa pel servei complementari 
de recollida, transport i tractament 
dels residus comercials i industrials 
per seguir la premissa de “qui més 
residus genera, més ha de pagar”, 
segons va explicar el regidor.

Els ingressos provinents de les 
ordenances (62,44%) es mantenen 
en una línia similar a la de l’any 
anterior, amb un increment de 
420.189 euros respecte al 2017.

Federico de la Heras, del PP, 
va ser el primer d’exposar les 
conclusions, que no es van basar 
en el contingut dels diferents punts 
de les ordenances, sinó en el sentit 
general, que segons el portaveu és 
erroni: “Són una part fonamental 
del Pressupost i tinc la sensació 
d’estar vivint una experiència 
surrealista.” Considerava incoherent 
que es contemplessin les 

aportacions de l’Estat espanyol al 
Pressupost 2018, tenint en compte 
que l’Equip de Govern està a favor 
de la independència i, per tant, no 
haurien de comptar amb aquesta 
quantia. Va afirmar que “el camí 
de la independència no porta a 
aquests pressupostos”.

Ernest Suñé, del PSC, va voler 
aturar-se en el seu discurs per fer 
una explicació en profunditat de la 
nova taxa de la recollida comercial: 
“Ens alegrem que per fi arribi la 
proposta de segregar-la de la 
recollida domèstica, tot i que arribi 
tard.” Suñé va considerar injustes 
les taxes comercials, perquè 
creu que hi ha un greu biaix en 
el càlcul. El seu grup tampoc no 
va estar d’acord amb la taxa de 
clavegueram, perquè la consideren 
injusta per a les persones més 
respectuoses amb el medi ambient, 
“que el fan sevir menys que la 
resta”. Finalment, va avançar que 
estudiarien presentar un recurs 
pels criteris aplicats a les taxes dels 
residus comercials.  

D’altra banda, Màxim Fàbregas, 
d’ICV-EUiA-E, va explicar la fita 
principal de totes les esmenes 
presentades pel seu grup, que 
perseguien rebaixar la pressió 
fiscal a la ciutadania. Es va queixar 
de la inflexibilitat del Govern a 
l’hora d’acceptar esmenes (de 

34 esmenes presentades pel 
seu partit, se n’havien acceptat 
5). Alhora, va considerar 
inadequat que un ajuntament 
amb superàvit presentés unes 
ordenances continuistes i no 
rebaixés la pressió fiscal, al seu 
entendre, abusiva. “L’any passat, 
el superàvit va ser superior a 3 
milions; s’ingressa més del que es 
gasta. Per tant, es demostra que 
la rebaixa fiscal és possible”, va 
sentenciar.

Frans Avilés, de Ciutadans, va 
defensar una rebaixa molt elevada 
en el conjunt de les ordenances 
presentades, en considerar que 
“cal retornar l’esforç fiscal que han 
fet els ciutadans durant molts 
anys”. Va explicar que havien 
presentat una proposta de màxims 
per rebre una proposta alternativa 
del Govern, però va lamentar que 
no hagués estat així. El discurs 
d’Avilés també va fer al·lusió a 
la nova república catalana en to 
crític. 

L’alcalde va anunciar la retirada del 
punt 2 de l’ordre del dia del Ple, 
que consistia en l’aprovació inicial 
del Pressupost general 2018, bases 
d’execució, relació de subvencions 
nominatives, plantilla, el catàleg 
i la relació de llocs de treball de 
l’exercici 2018, i va donar per 
finalitzada la sessió. 

Es manté la mateixa quota 
per a la recollida de residus 
domèstics i es crea una nova 
ordenança per a la recollida 
dels residus comercials i 
industrials

RECOLLIDA DE LA BROSSA 
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INSTITUCIONAL

PLE EXTRAORDINARI I URGENT

La primera de les dues sessions 
plenàries extraordinàries del 
26 d’octubre va tenir, a més, 
caràcter d’urgència, per aprovar la 
declaració institucional presentada 
pels grups municipals d’ERC-
AM-MES i PDeCAT-UNIÓ, amb la 
qual es va demanar que s’aturés 
la suspensió de l’autonomia de 
Catalunya i l’aplicació de l’article 
155. El Ple del Masnou no va ser 
l’únic que va aprovar una declaració 
d’aquestes característiques, ja que 
des del dilluns 23 havien tingut lloc 
un degoteig de plens extraordinaris 
d’ajuntaments catalans per 
aprovar mocions i declaracions 
institucionals contra l’aplicació 
de l’article 155, a proposta de 
l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM).

Els acords de la declaració reflectien 
el suport al Govern de Catalunya i al 
Parlament per fer efectiu el mandat 
popular de l’1 d’octubre passat en 
els termes que estableix la Llei del 
referèndum d’autodeterminació 
i la Llei de transitorietat jurídica 
i fundacional de la república, 
aprovades pel Parlament de 
Catalunya; condemnaven la 
violació de drets fonamentals a 
Catalunya a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat 
espanyol contra la població i les 
institucions catalanes, i instaven el 

Un ple extraordinari i urgent 
demana que s’aturi la suspensió de 

l’autonomia de Catalunya 
La iniciativa es va sumar a la de diversos ajuntaments catalans

 contra l’aplicació de l’article 155

Govern espanyol i els partits que li 
donen suport a aturar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya 
que ja estaven portant a terme i 
que volien reblar amb l'aplicació 
de l'article 155 de la Constitució 
espanyola.

La declaració institucional va ser 
aprovada per punts. El punt primer 
va ser aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i PDeCAT-Unió, 10 vots en absència 
d’una regidora) i CUP-PA (2 vots), i 
el vot contrari de Ciutadans (3 vots), 
ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 vots) i PP 
(1). El segon, tercer i quart punt van 
ser aprovats amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
PDeCAT-Unió, 10), CUP-PA (2 vots) i 
ICV-EUiA-E (2 vots), i el vot contrari 
de Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) 
i PP (1). Abans, les formacions 
del PSC i ICV-EUiA-E hi havien 
presentat esmenes. Tot i que no 
van prosperar, la votació esmena 
per esmena de les fins a vint del 
PSC va acaparar gran part de la 
sessió plenària i va fer endarrerir 
el següent Ple extraordinari, en 
què estava previst debatre les 
ordenances fiscals i el Pressupost 
municipal.

El torn de la justificació de vot el 
va encetar Federico de las Heras 
(PP), que va parlar del procés com 
un “crim social que no pot quedar 

impune”, perquè “ningú no havia 
fet tant de mal a la convivència”. 
També va defensar l’aplicació de 
l’article 155 com “la salvaguarda 
dins de la llei i la legalitat enmig 
d’aquest panorama desolador”, i 
va fer referència a la manifestació 
del 8 d’octubre com un acte de 
“convivència, fraternitat i futur”.

Tot seguit, Ernest Suñé (PSC) va dir 
a l’Equip de Govern que “si algú ha 
suspès l’autonomia de Catalunya 
són els seus partits els dies 6 i 7 
de setembre” i es va manifestar “al 
costat de l’Estat de dret i del Govern 
que ha d’aplicar-lo”. També va parlar 
de diversos “errors greus del passat 
per part de tots els partits polítics 
representants a la Cambra” i va 
seguir demanant diàleg pel que fa a 
la situació actual.

D’altra banda, Màxim Fàbregas 
(ICV-EUiA-E) va manifestar el 
rebuig de la seva formació 
política a “l’actitud bel·ligerant i 
d’humiliació cap a Catalunya per 
part de l’Estat espanyol”, però 
també va dir que “no compartim 
el full de ruta de l’actual Govern”. 
Alhora, va manifestar el suport 
a les institucions i va demanar 
“diàleg i democràcia” per arribar a 
celebrar un referèndum reconegut 
i amb garanties. Finalment, va 
recordar que “si perilla l’autonomia 

de Catalunya, també està en joc 
l’autonomia local”.

La formació de la CUP-PA va 
justificar el vot a través del seu 
regidor Dídac Miró, que va rebatre 
una afirmació anterior feta al Ple pel 
regidor socialista per dir que “mai 
no és un error intentar fer cas a la 
voluntat popular”. Miró també va 
ser molt dràstic en afirmar que “qui 
digui que en nom de la democràcia 
defensa aplicar l'article 155 és que 
té un concepte de democràcia 
propi del feixisme”.

L’últim partit de l’oposició a 
justificar el vot va ser el de 
Ciutadans. El seu portaveu, Frans 
Avilés, va parlar d’un “Govern 
embogit que ens vol dur a la ruïna” 
i va dir que “l’article 155 ja era 
fruit del diàleg”. Avilés va exposar 
el seu desig que no s’hagués 

La declaració institucional 
va ser aprovada per punts i 
després que no prosperessin 
les esmenes presentades 
per les formacions del PSC i 
d’ICV-EUiA-E

APROVADA
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d’aplicar, però va afirmar que 
lamentablement s'hauria de fer.

L’alcalde, Jaume Oliveras, en nom 
de l’Equip de Govern, va explicar 
que “des del món local no podem 
fer altra cosa que donar suport a 
les institucions democràtiques 
i als nostres representants”. 
Oliveras també va dir que, al seu 
parer, no s’estava aplicant l’article 
155, sinó “el 116, que és l’estat 
d’excepció”. També va fer referència 
als esdeveniments futurs: 
“Esperem que el president sigui 
conseqüent amb el seu compromís 
de tirar endavant la República 
catalana.” També va recordar 

El 8 de novembre, 
l'Ajuntament del Masnou va 
decretar uns serveis mínims 
amb la finalitat de garantir 
el funcionament dels serveis 
públics essencials

VAGA GENERAL 

que aquesta declaració s’afegia 
“a les declaracions institucionals 
presentades al darrer Ple en 
condemna de la repressió policial 
de l’Estat a Catalunya”.

Concentracions davant 
l’Ajuntament i vaga general 

L’aplicació de l'article 155 i el 
rebuig a la persecució judicial dels 
representants polítics catalans 
i d’entitats sobiranistes va ser el 
motiu d’una nova concentració de 
protesta, el dimarts 2 de novembre 
al matí, davant de l’Ajuntament. 
L’alcalde, Jaume Oliveras, va fer 
un parlament i la coordinadora 

de l’ANC del Masnou, Montserrat 
Prats, va llegir un manifest. Aquell 
mateix dia, l'Equip de Govern va 
emetre una nota informativa arran 
de l'empresonament de membres 
del Govern de Catalunya per 
manifestar la seva repulsa al decret 
de presó sense fiança de càrrecs 
electes per les seves idees. 

El 8 de novembre, l'Ajuntament 
va establir els serveis mínims 
amb la finalitat de garantir el 
funcionament dels serveis públics 
essencials amb motiu de la 
convocatòria de vaga general feta 
des de la Intersindical CSC. Aquell 
mateix dia, diversos ciutadans 

van tallar la Nacional II a l’altura 
del municipi i van fer una nova 
concentració de protesta davant 
l’Ajuntament. 

Concentració de protesta per l’aplicació de l'article 155 i per la persecució judicial dels representants polítics catalans i d'entitats sobiranistes.
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INSTITUCIONAL

PLE DEL MES D'OCTUBRE

El Ple d’octubre aprova el Pla local de 
joventut 2017-2019

S’aprova la connexió del carrer de Sant Felip amb el passeig de Prat de la Riba

L’aprovació del Pla local de 
joventut 2017-2019, que marcarà 
les polítiques de joventut per 
als propers dos anys, va ser un 
dels punts rellevants del Ple. La 
regidora Neus Tallada va explicar 
que es tracta d’un full de ruta que 
principalment ofereix un espai físic 
de referència per als joves ubicat al 
port del Masnou i que preveu que 
es generin espais de participació, i, 
fins i tot, de cogestió dels mateixos 
joves: “L’espai acollirà continguts 
sobre ensenyament, oci, i expressió 
artística i cultural, entre d’altres, 
sempre tenint en compte el Punt 
d’Informació i Dinamització en els 
Centres d’Educació Secundària 
(PIDCES) i el Servei d’Informació 
Juvenil (SIJ).” L’objectiu principal, 
segons Tallada, és trencar distàncies 
i fomentar la comunicació amb els 
joves. També va insistir que calia 
treballar accions ben definides 
i realitzables i anar pas per pas 
per assolir l’èxit. Finalment, va 
informar que, en aquests moments, 
s’està treballant en un pla d’usos 
de l’equipament i, en resposta a 
ICV-EUiA-E, que demanava que el 
Pla de joventut no quedés buit de 
continguts i disposés de recursos, 
va afirmar que s’havia previst la 
despesa del Pla al Pressupost 2018 i 
que s’havia aconseguit el contracte 
programa amb la Generalitat 
de Catalunya, fet que li donaria 
solidesa. 

Per la seva banda, Dídac Miró, 
de la CUP-PA, va ser crític amb la 
participació i els terminis previstos, 
i va fer especial èmfasi en el capítol 
laboral del Pla: “És el punt que ens 
fa tirar més enrere, ja que hi manca 

una anàlisi completa. Per exemple, 
no s’hi preveu la precarietat en el 
sector de la restauració, en el qual 
més treballen els joves.” Tallada 
també va fer referència a l’aportació 
de Ciutadans, que proposava 
treballar la comunicació dels 
joves amb l’Ajuntament a través 
d’un consell de joves o un òrgan 
similar. El Pla va ser aprovat amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E 

persones amb mobilitat reduïda. El 
portaveu del PSC, Ernest Suñé, va 
valorar positivament el projecte, tot 
i que va recordar que el seu grup 
no havia rebut la documentació 
sol·licitada referent al cost del 
manteniment d’aquest espai, 
inclosa la neteja. Suñé va voler 
destacar tres elements: “És una 
molt bona notícia l’acord amb els 
veïns i esperem que sigui el primer 
de molts. Estem satisfets perquè 
l’espai passarà a ser accessible i, 
alhora, perquè el projecte preveu 
la connexió del carrer de Cuba, que 
ara acaba amb un mur.”  

Altres punts aprovats:
Es va donar compte del Decret de 
fixació de les línies fonamentals del 
Pressupost 2018, d’acord amb el que 
estableix la LO 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat 
financera.
Aprovació de l’expedient 31/2017, 
de modificació de crèdit per 
transferències diferent àrea de 
despesa. Aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans 
(3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC 
(2 vots) i el PP (1), i l’abstenció de 
la CUP-PA (2 vots). La mesura s’ha 
aprovat per augmentar els ajuts 
per a l’habitatge i per solucionar el 
problema d’una bomba de calor 
sol·licitada per Esports.

Aprovació inicial de l’expedient 
32/2017, de modificació per 
crèdit extraordinari. Aprovat per 
unanimitat. La modificació ha de 
servir per a la compra del vestuari 
dels gegants abans de la celebració 
de la Festa Major.

Aprovació inicial de la modificació 
del Reglament del protocol, honors 
i distincions. Aprovada amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E 
(2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i el 
vot en contra de la CUP-PA (2 vots).

Vinculat amb el punt anterior, 
també es va aprovar la dissolució 
de la Comissió d’Honors i 
Distincions, amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 
vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 
vots) i el PP (1), i el vot en contra de 
la CUP-PA (2 vots). 

Aprovació inicial de les bases 
reguladores per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a l’exercici de 
la venda no sedentària al mercat 
setmanal del Masnou. No va ser 
acceptada l’esmena presentada pel 
PSC que proposava la incorporació 
d’un membre de l’oposició en les 
meses d’adjudicació i les bases van 
ser aprovades amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans 
(3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC 
(2 vots) i el PP (1), i l’abstenció de la 
CUP-PA (2 vots). 

Aprovació inicial de les bases dels 
XL Premis Literaris Goleta i Bergantí 
2018. Van ser aprovades per 
unanimitat.

Aprovació inicial de la modificació 
de l’Ordenança municipal 
reguladora de les condicions 
d’exercici de l’activitat de clubs 
socials i associacions de fumadors 

(2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i 
l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).
Un altre punt de consens al Ple 
va ser l’aprovació per unanimitat 
del conveni per a la constitució 
d’una servitud de pas d’ús públic 
sobre el pas per a vianants que 
connecta el carrer de Sant Felip 
amb el passeig de Prat de la Riba 
a través de la finca del passeig de 
Prat de la Riba, núm. 10. El regidor 
delegat d’Urbanisme, Ricard 
Plana, va donar els arguments per 
a l’aprovació del conveni, i tots 
els grups van coincidir que era 
un tema que calia resoldre feia 
temps i celebraven que s’hi hagués 
trobat una solució. Es va dir que el 
projecte suposava un salt qualitatiu 
per al Masnou, perquè en aquest 
pas es construiria, per exemple, 
una rampa d’accessibilitat per a 

Es preveu un espai físic de 
referència per als joves 
ubicat al port del Masnou

ESPAI JOVE 
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de cànnabis i/o d’altres substàncies 
anàlogues. Aprovada amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-
MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), d’ICV-
EUiA-E (2 vots) i el PSC (2 vots); el vot 
en contra del PP (1), i l’abstenció de 
Ciutadans (3 vots) i CUP-PA (2 vots). 

Pròrrogues dels contractes 
de les guinguetes de la platja, 
procediment de licitació del 
2013-2017. Aprovades amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E 
(2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i el 
vot en contra de la CUP-PA (2 vots). 

Delegació de competències de la 
Deixalleria de la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, 
el Masnou i Teià a favor del Consell 
Comarcal del Maresme (CCM). 
Aprovada amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 
vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 
vots) i el PP (1), i el vot en contra de 
la CUP-PA (2 vots).

Punt d’urgència:
Acceptació de l’oferta de 
condicions de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, Servei de Gestió del 
Litoral, per atorgar la concessió 
d’ocupació del domini públic 
maritimoterrestre de les obres 
ordinàries del projecte de millora 
de l’accessibilitat del pas soterrat 
del carrer de Brasil. El punt va 
comptar amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans 
(3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC 
(2 vots) i el PP (1), i l’abstenció de la 
CUP-PA (2 vots).

Declaracions institucionals:
Per motius d’agenda, els regidors 
de Ciutadans van marxar del 
Ple. Per tant, les votacions de les 
declaracions institucionals no van 
comptar amb els vots d’aquest 
grup municipal.

Un fet significatiu va ser que tres 
grups municipals van presentar 

una declaració institucional 
entorn del mateix tema. Es van 
llegir les declaracions una a una i, 
posteriorment, es va dur a terme el 
debat de manera conjunta.

Declaració institucional presentada 
pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
de rebuig a la repressió contra 
la ciutadania i les institucions de 
Catalunya i de defensa del diàleg 
polític. Les esmenes de l’Equip de 
Govern van ser aprovades, tot i la 
disconformitat del proponent, i la 
declaració va ser aprovada amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA 
(2 vots), i els vots en contra de PSC 
(2 vots) i PP (1).

Declaració institucional presentada 
pel Grup Municipal del PSC-CP de 
condemna i rebuig a les accions 
policials durant l’1 d’octubre passat. 
La votació es va fer per punts i, 
finalment, la declaració no va ser 
aprovada.

Declaració institucional presentada 
pels grups municipals d’ERC-AM-
MES i PDeCAT-UNIÓ en condemna 
a la repressió policial de l’Estat a 
Catalunya. Aprovada amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern (ERC-
AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), 
ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 
vots), i els vots en contra de PSC (2 
vots) i el PP (1).

Declaracions institucionals 
d’urgència:
Declaració institucional del 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
de l’Ajuntament del Masnou en 
defensa de l’educació com a eina 
de cohesió. Les esmenes de l’Equip 
de Govern van ser aprovades, tot i 
la disconformitat del proponent, i la 
declaració va ser aprovada amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 
vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 
vots) i la CUP-PA (2 vots), i el vot en 
contra del PP (1).

De nou, el Ple va estar marcat per la 
polèmica entorn de l’1 d’octubre al 

llarg de tota la sessió i els assistents, 
tant a la bancada de regidors com 
a la del públic, van exposar cartells 
i fotografies per reforçar les seves 
explicacions i neguits. En aquest 
sentit, el debat va anar en augment 
amb la declaració institucional 
presentada per urgència per 
l’Equip de Govern:

Declaració institucional per exigir 
la llibertat dels detinguts (dels 
presidents d’Òmnium Cultural, 
Jordi Cuixart, i de l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Sánchez). 
Va ser aprovada amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (ERC-
AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), 
ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 
vots), i els vots en contra del PSC (2 
vots) i el PP (1).

Ja durant el torn de preguntes 
adreçades a l’Equip de Govern i 
també en la reflexió final, l’alcalde 
va fer referència al moment 
excepcional que actualment viu 
el país: “Des de la responsabilitat 
i la majoria que tenim, estem 
tirant endavant els compromisos 
adquirits: la proclamació de la 
república catalana.” A més, en 
resposta a l’avís d’una querella 
contra la figura de l’alcalde per part 
de Ciutadans, l’edil va respondre: 
“Malgrat la repressió de l’Estat, 
cada vegada serem més forts. 
L’Ajuntament respon a una majoria 
social, al país i al nostre municipi, i 
l’actuació, que no va suposar cap 
despesa, va ser la correcta.”

Audiència pública prèvia al Ple
L’audiència prèvia al Ple va 
comptar amb poca assistència de 
públic. Tot i així, dues persones 
van intervenir per preguntar 
sobre temes diversos, com les 
subvencions de llibres, les beques 
de menjador o la gratuïtat a 
d’altres municipis del transport 
públic. Totes van ser respostes per 
l’Equip de Govern. L’assistència 
d’aquell moment no feia preveure 
que la sala de plens s’acabés 
omplint de gom a gom, com va 
passar a mesura que transcorria la 
sessió.  

EXPOSICIÓ PÚBLICA

Expedient 31/2017, de modificació 
de crèdit per transferències de  
diferent àrea de despesa. El termini 
per a presentar-hi al·legacions 
finalitzarà el 21 de novembre de 
2017.

Aprovació inicial de l'expedient 
32/2017, de modificació per 
crèdit extraordinari. El termini per  
presentar-hi al·legacions finalitzarà 
el 21 de novembre de 2017.

Aprovació inicial de la modificació 
del Reglament del protocol, honors i 
distincions. El termini per  presentar-
hi al·legacions finalitzarà el 20 de 
desembre de 2017.

Aprovació inicial de les bases 
reguladores per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a l’exercici de 
la venda no sedentària al mercat 
setmanal del Masnou. El termini per 
presentar-hi al·legacions finalitzarà 
el 18 de desembre de 2017.

Aprovació inicial de les bases dels 
XL Premis Literaris Goleta i Bergantí 
2018. Expedient en informació 
pública de l’11 de novembre al 28 
de desembre.

Aprovació inicial del Pla local de 
joventut 2017-2019. Expedient 
en informació pública de l’11 de 
novembre al 28 de desembre.

Aprovació inicial de la modificació 
de l’Ordenança municipal 
reguladora de les condicions 
d’exercici de l’activitat de clubs 
socials i associacions de fumadors 
de cànnabis i/o d’altres substàncies 
anàlogues.  El termini per presentar-
hi al·legacions finalitzarà el 22 de 
desembre de 2017.

Modificació de les ordenances 
fiscals referents als impostos i taxes 
i la imposició i ordenació de la 
taxa pel servei complementari de 
recollida, transport i tractament 
dels residus comercials i industrials 
assimilables a municipal per a l’any 
2018. El termini per presentar-hi 
al·legacions finalitzarà el 14 de 
desembre de 2017.
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EN PORTADA

S’obren les portes de La Sitja

E l 20 d’octubre passat, es va in-
augurar La Sitja, un punt únic 
de distribució gratuïta d’ali-
ments per a tot el Masnou, 

cogestionat per l’Ajuntament i tres en-
titats socials del municipi: Càritas, Creu 
Roja, i Fundació Temps i Compromís. El 
centre obre tres matins i dues tardes, i 
dona servei a persones en situació de 
pobresa o risc d’exclusió social deri-
vades pels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament (es calcula que servirà 
dues-centes famílies, aproximadament, 
uns cinc-cents usuaris en total). Els lots 
d’alimentació saludable, una gestió 
dels carrets de la compra que permet 
devolucions al moment del lliurament 
per no malbaratar cap producte i el 
vehicle isotèrmic per poder distribuir 
als domicilis d’aquelles persones que 
no poden desplaçar-se posen de relleu 
l’afany d’oferir un bon servei.

L’equipament donarà servei a dues-centes famílies del municipi

La Sitja es va inaugurar el 20 d’octubre i es troba al carrer de Cuba, 6.

L’acte inaugural va comptar amb 
la presència de Francesc Iglesies, 
del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, i amb els regidors 
de l’Equip de Govern. La primera 
tinenta d’alcalde i regidora d’Acció 
Social, Noemí Condeminas, va ser 
l’encarregada d’obrir uns parla-
ments que, de manera unànime, 
van agrair la feina dels voluntaris 
que fan possible el servei d’aquest 
centre, i alhora va exposar el desig 
d’arribar a la pobresa zero al mu-
nicipi. D’una banda, va anomenar 
una a una les persones implicades 
per la seva col·laboració immaterial 
en aquest projecte (tant d’aquest 
mandat com de l’anterior) i, de 
l’altra, les escoles i les empreses, 
com Caprabo o La Caixa, per la seva 
col·laboració material. 

Un punt únic 
de distribució 
gratuïta 
d'aliments, 
que atendrà 
les persones 
en situació 
de pobresa o 
risc d'exclusió 
social 
derivades 
pels Serveis 
Socials de 
l'Ajuntament

OBJECTIU 
A continuació, van prendre la paraula 
el president provincial de la Creu Roja 
a Barcelona, Josep Quitet; el mossèn 
Ignasi Fusté, en representació de 
Càritas del Masnou, i el president de 
la Fundació Temps i Compromís, Foro 
Mejías. Tots tres van mostrar la bona sin-
tonia entre les entitats i l’Administració, 
clau perquè aquest centre sigui un èxit.

El secretari d’Afers Socials i Famílies, 
Francesc Iglesies, va anunciar que es 
promourà l’experiència de La Sitja 
com a model a seguir arreu, per la seva 
capacitat de sumar, per l’optimització 
de recursos, però, sobretot, pel nou 
model de gestió col·laboratiu del 
centre. L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
tancar els parlaments felicitant tothom 
i afirmant que l’Ajuntament “sempre 
estarà treballant al darrere de projectes 
com aquest”. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Sílvia Folch
Regidora de 
Promoció 
Econòmica

Enguany, centrem les Jornades 
en la temàtica de l’autoocupa-
ció com una eina remarcable a 
l’hora de generar ocupació entre 
les persones que busquen feina. 
Aquesta alternativa al mercat la-
boral permet que els treballadors 
i treballadores que al llarg de la 
seva vida laboral han assolit un 
seguit de coneixements, els pu-
guin posar en pràctica i treure’n 
un rendiment personal i profes-
sional. 

Entre les tasques que es realit-
zen des del Servei d’Ocupació i 
des del Centre d’Empreses Casa 
del Marquès es troba l’acom-
panyament per tirar endavant 
aquestes iniciatives empresarials 
i poder donar empenta a l’ocupa-
ció mitjançant la inserció laboral 
per compte propi. 

D esprés de l’èxit de les 
edicions anteriors, arriba 
una tercera edició de 
les Jornades d’Ocupació 

d’Alella, el Masnou i Teià per seguir fa-
cilitant eines que ajudin les persones 
en situació de desocupació a cercar 
feina i orientar el seu futur professio-
nal d’acord amb les noves exigències 
del mercat.  L’autoocupació com a 
alternativa professional dins del mer-
cat laboral és el tema que centrarà 
aquesta edició. 

Seguint el format d’anys anteriors, al 
llarg de tres dies tindran lloc una taula 
rodona d’experts en selecció, xerrades 
sobre temes d’actualitat en relació 
amb la cerca de feina i la formació, 
i tallers per incidir en la motivació 
com a element clau en el procés de 
buscar feina. Les activitats comença-
ran el dimecres 29 de novembre, al 
Masnou, amb la presentació oficial de 
les Jornades a càrrec de representants 
institucionals de tots tres municipis. 

PROGRAMA:
Dimecres 29 de novembre, al Mas-
nou (Edifici Centre, sala polivalent)

A les 15.30 h Inauguració de les Jor-
nades. Presentació institucional.

De 16 a 17 h Xerrada: “Oportunitats i 
inconvenients: el món de les fran-
quícies”. A càrrec de Jordi Bacaria, de 
l’empresa J3B3 Econòmics.

De 17 a 19.30 h Conferència i debat: 
“Descobreix els reptes del mercat la-
boral”. A càrrec de David Domínguez 
Arús, de La Bona Educació.

Dijous 30 de novembre, a Alella 
(Can Lleonart)

Alella, Teià i el Masnou sumen esforços 
per reactivar l’ocupació

Tots tres municipis es tornen a unir per celebrar la tercera edició 
de les Jornades d’Ocupació

A les 9.30 h Taula rodona: “L’auto-
ocupació com a alternativa”.
 
A les 12 h Pausa
 
A les 12.30 h Xerrada: “Noves 
tendències de l’entorn: noves ocu-
pacions professionals”. A càrrec de 
Cresàlida, Creixement i Consolidació 
Empresarial.

Dijous 30 de novembre, al Masnou 
(Edifici Centre, aula 3)
De 15 a 18 h Xerrada:  "El coo-
perativisme i franquícies, una via 

d’inserció”. A càrrec de Susana Díaz, 
de la Fundació Universitària Martí 
l’Humà.
 
De 18 a 20 h Xerrada: “Una estra-
tègia per trobar feina”. A càrrec 
de Joan Antoni Martínez i Rosas, 
d’Apprèn Formació.
 
Divendres 1 de desembre, a Teià 
(Espai Can Llaurador)
De 10 a 13 h Taller: “Recursos per 
emprendre”. A càrrec de David Mar-
tínez Raventós, responsable del 
Servei d’Empreses d’Autoocupació.

Una edició 
centrada en 
l’autoocupació 
com a 
alternativa 
professional 
dins del 
mercat laboral

AUTOOCUPACIÓ



CULTURA

L ’Associació Juvenil de Te-
atre del Masnou (AJTEM) 
ha preparat diverses ac-
tivitats per commemorar, 

entre el 23 i el 26 de novembre, 
el vintè aniversari de la publicació 
del primer llibre de J. K. Rowling, 
Harry Potter i la pedra filosofal, 
que va convertir el personatge 
de Harry Potter en l’heroi de tota  
una generació de lectors. Durant 
aquests dies, els potterheads (com 
s’anomenen els fans de la saga), 
podran gaudir d’una programa-
ció farcida d’activitats per a tots 
els públics vinculades al món de 
la màgia.

Sota l’eslògan “No siguis muggle 
i vine”, la Setmana Potter al 
Masnou s’encetarà el dijous 23 
de novembre al matí, quan, amb 
la col·laboració de les escoles del 
municipi, es vol aconseguir batre 
el rècord Guinness del major 
nombre de gent disfressada de 
Harry Potter. Ulleres, vareta, corbata 
de Gryffindor i la cicatriu al front 
seran bàsics per aconseguir aquest 
repte. També el dia 23, a les 18 h, 
a la Biblioteca Joan Coromines, 
es farà una lectura dramatizada 
de Les rondalles del bard Gallard, 
contes d’un món màgic. Abans de 
cloure la primera jornada, a les 19 
h, també a la Biblioteca, tindrà lloc 
la presentació oficial de la Setmana 
Potter.

El divendres 24, la Biblioteca aco-
llirà, a les 19 h, la presentació del 
llibre El gran llibre de les criatures 
fantàstiques de Catalunya, de 
Joan de Déu Prats, que ha fet un 
recull de les criatures fantàstiques 
que es poden trobar aquí a prop, 
acompanyat de les il·lustracions 

de Maria Padilla. Quan arribi 
l’hora de sopar, l’Espai de Trobada 
de Ca n’Humet es convertirà en 
el gran menjador de Hogwarts, 
perquè els comensals tinguin 
la sensació de traslladar-se en 
aquest escenari de la novel·la. El 
sopar teatralitzat, amb espelmes 
voladores, un cel canviant, taules, 
banquetes i una gran porta, 
inclou un menú complet amb pri-
mers, segons, postres i beguda, a 
més d’un regal.

Un documental que tracta de 
les claus de l’èxit i la influència 
entre els joves de la saga Potter, 
Proyecto patronus, es podrà veure 
el divendres 25 de novembre a les 
17 h a l’Espai Escènic. L’acte comp-
tarà amb l’assistència dels seus 
creadors, Fernando Vidal Llavata i 
Beatriz Martínez Arranz, que expli-
caran els detalls de la màgia que 
envolta aquesta generació. Tot 
seguit, a les 19.30 h, l’equipament 
d’arts escèniques també acollirà 
un concert en què s’interpretaran 
les cançons de la banda sonora 
original de John Williams de Harry 
Potter i la pedra filosofal, a càrrec 
de la Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou (JOCEM). I quan 
caigui la fosca nit, entre les 21 i les 
2 h, els més intrèpids es podran 
atrevir a entrar al Bosc Prohibit, 
al parc del Llac, on diuen que, 
aquella nit, els malsons es faran 
realitat.

El diumenge 26, la màgia endin-
sarà tota la família en un món 
de fantasia i imaginació amb 
l’espectacle Màgia júnior, a les 
18 h a l’Espai Escènic. De la mà 
del mag Marín —guanyador del 
programa de TVE Pura Magia i 

Premi Nacional de Màgia—, arriba 
al Masnou aquest espectacle 
després de set anys consecutius 
en cartell a Barcelona i pel qual 
han passat més de 100.000 espec-
tadors, fet que l’han convertit en 
l’espectacle familiar de màgia més 
vist a Catalunya. A més, també 
hi ha programada una gimca-
na per tot el poble per trobar i 
destruir els set horrocruxes i Lord 
Voldemort.

Durant la Setmana Potter, també 
hi haurà altres activitats que 
complementaran la celebració de 
l’efemèride. El carrer de Roger de 
Flor es transformarà en la Ronda 
d’Allà, es realitzaran actuacions i 
tallers cada dia, i també hi haurà 
castells de focs per cloure cada 
jornada. Els dies 25 i 26 hi ha 
preparat un torneig de Quidditch 
Muggle, amb premis per als 
guanyadors, i una escape room 
basada en el món de Harry Potter.

A més, per implicar la població i 
els diferents sectors del municipi, 
l’univers màgic de Harry Potter 

vol ser escenificat als balcons 
i als aparadors dels comerços 
del Masnou. Per aconseguir-ho, 
s’han convocat dos concursos en 
cadascun d’aquests àmbits. Pel 
que fa al concurs de balcons, la 
temàtica haurà de fer referència 
a Harry Potter i tot el món creat 
per J. K. Rowling, i s’atorgarà un 
premi de 400 euros al balcó o 
portalada més ben engalanat. A 
més, l’organització ha preparat 
unes banderes que representen 
cada casa de la saga, perquè així 
els veïns i veïnes del Masnou les 
puguin col·locar al balcó de casa 
seva durant la Setmana Potter.

El punt de partida d’aquesta 
Setmana és el musical que prepa-
ra l’AJTEM sobre el personatge de 
J. K. Rowling. Per al projecte, basat 
en l’adaptació teatral del llibre 
Harry Potter i la pedra filosofal, 
busquen nois i noies de més de 
nou anys, joves, adults i gent gran. 
Durant aquests dies de celebra-
ció, també es realitzarà un càsting 
per triar els participants. 

El programa detallat amb els preus 
d’algunes de les activitats, la 
informació relativa al càsting per 
participar en el musical, i les bases 
dels concursos de balcons i d’apa-
radors i del torneig de Quidditch, 
les podreu trobar a la pàgina web 
de la Setmana Potter: 
www.harrypotterelmusical.cat
La venda d’entrades es fa a tra-
vés del portal www.quedat.cat

El Masnou tindrà una setmana 
dedicada a l’univers de Harry Potter 
Diverses activitats vinculades al món de la màgia commemoren el vintè 

aniversari  de la publicació del primer llibre de J. K. Rowling

MÉS INFORMACIÓ:
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CULTURA

El Masnou homenatja Maria Canaleta
Es presenta el llibre que repassa la trajectòria d’aquesta mestra masnovina, 

convertida en llegenda

E l divendres 10 de novem-
bre a la tarda, va veure 
la llum la publicació Les 
lliçons de Maria Canaleta. 

A la presentació, l’autora, l’escrip-
tora i periodista Sònia Hernández, 
va ser acompanyada per l’alcalde, 
Jaume Oliveras, i dos dels fills de 
Canaleta, Iago i Jordi Pericot. L’Es-
cola Ocata, que al seu dia va ser 
casa seva, va ser l’espai escollit per 
presentar-hi el llibre, que vol ser 
un repàs de la trajectòria d’aques-
ta mestra masnovina per deixar 
constància de la rellevància del 
seu llegat, però, també, un home-
natge a una figura que va ser un 
referent per a moltes generacions 
d’alumnes del Masnou.

El curós treball de recerca de 
Sònia Hernández va ser el que 
més va destacar l’alcalde, que 
va recordar l’interès de l’autora 
per aquesta investigació, ja que 
Hernández ja havia proposat la 
idea de fer un estudi sobre Maria 
Canaleta en una convocatòria 
anterior de la beca de recerca 
local La Roca de Xeix. L’alcalde va 
parlar dels diferents moments his-
tòrics que va haver de viure Doña 
María, “uns temps d’esperança 
i temps de silenci”, referint-se 
al Masnou republicà dels anys 
trenta (d’esclat de l’escola inno-
vadora) i, posteriorment, quan va 
ser deportada i va haver d’adap-
tar-se al silenci de la dictadura. 
Amb tot, Doña María mai no va 
deixar d’exercir la seva vocació de 
mestra.

Precisament d’aquesta vocació 
per la seva professió, així com la 
de servei a la comunitat i l’entu-
siasme per l’ensenyament, en va 
parlar Hernández, per recordar 
“la importància i definitòria figura 
d’un mestre per a la formació de 
les persones”. L’autora va repassar 

els moments més significatius 
amb què es va trobar durant la 
investigació: els orígens de la 
mestra a la Conca de Barberà, 
entre els primers cooperativistes 
de Catalunya, i el moment en què 
va tenir a les mans l’expedient 
de depuració que acusava Doña 
María de tenir idees d’esquer-
res i d’haver simpatitzat amb el 
Govern republicà. La generositat 
de la família Pericot Canaleta a 
l’hora facilitar informació també 
va ser clau per a l’elaboració del 
llibre, segons Hernández. 

Com no podia ser de cap altra 
manera, els fills de Canaleta que 
encara viuen, Iago i Jordi, van ser 
els protagonistes dels moments 
més emotius de l’acte, en recordar 
les experiències viscudes amb la 
seva mare, a partir d’anècdotes 
i frases que sembla que hagin 
quedat perpetuades en el temps, 
com “Doña María no ho faria”. 

Els descendents van destacar la 
valentia i també la llibertat en què 
els havia educat la seva mare. 

La monografia és el segon nú-
mero de la col·lecció “Quaderns 
d’Història Local”, un projecte que 
pretén omplir un buit pel que fa 
a la recerca de la història col·lec-
tiva del poble. El primer llibre de 
la col·lecció va sortir just fa dos 
anys i va tractar sobre La repressió 
franquista: el cas del masnoví Lluís 
Benito Embid. 

Maria Canaleta era 
coneguda com Doña María i 
encara ara és recordada així 
pels seus exalumnes 

DOÑA MARÍA  
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La monografia és obra de l’escriptora i periodista Sònia Hernández. 

Moment de la presentació.
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Homenatge a les 
parelles del municipi 
que celebren el 
cinquantè aniversari 
de la seva unió

E l dissabte 28 d’octubre, l’Ajuntament va homenatjar les 
parelles que aquest 2017 celebren les noces d’or, és a dir, 
cinquanta anys d’unió matrimonial. La sala de plens de 
l’edifici municipal del passeig de Prat de la Riba va ser l’es-

cenari de la celebració, encapçalada per l’alcalde, Jaume Oliveras; 
per la tinenta d’alcalde segona i coordinadora de l’Àrea de Serveis 
Generals, Sílvia Folch, i pel regidor de Medi Ambient, Romà López. 
La regidora de Gent Gran, Noemí Condeminas, no va poder assistir 
a l’acte per una indisposició. Com a reconeixement, l’Ajuntament 
va lliurar uns obsequis a les parelles protagonistes de la  
celebració. 

GENT GRAN

L’espectacle Capri, de Joan Pera, omple 
les dues sessions programades per a la 
celebració

La gent gran  
celebra la seva festa 
a l’Espai Escènic

Les autoritats amb les parelles que van celebrar el 50è aniversari.
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L ’Espai Escènic Ca n’Humet va acollir, el diumenge 5 de novem-
bre a la tarda, una nova edició de la Festa de la Gent Gran, que 
des de fa uns anys és de caràcter eminentment cultural. En 
les dues sessions programades aquella tarda de l’espectacle 

Capri, de Joan Pera, es van omplir totes les butaques de l’equipament 
de persones de més de seixanta-cinc anys, que hi van assistir convida-
des per l’Ajuntament.

El xou va recollir alguns dels monòlegs més coneguts del popular 
actor i humorista català Joan Capri  
(1917-2000), com ara El pobre González, 
Nàufrags, El matrimoni o El manià-
tic, entre d’altres. L’alcalde, Jaume 
Oliveras; la regidora de Gent 
Gran, Noemí Condeminas,  i altres 
membres de la corporació municipal van 
voler acompanyar els homenatjats durant 
aquest dia, i Oliveras i Condeminas fins i tot 
es van animar a interpretar un petit fragment 
d’un dels monòlegs per felicitar els masnovins 
i masnovines de més de 65 en el seu dia. 
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ACTUALITAT

Meritxell 
Blanch
Regidora d’Infància 
i Igualtat

El novembre és un mes de reivin-
dicació pel que fa als drets hu-
mans. D’una banda, tenim el Mes 
dels Drets dels Infants, amb motiu 
del qual, aquest any, des d’Infàn-
cia, hem editat un llibret en què 
es recullen totes les activitats pro-
gramades: conferències, tallers, 
teatre, contes... Hem procurat que 
hi hagi un ventall ben ampli d’ac-
tivitats perquè se’n pugui gaudir 
en família. 
D’altra banda, en la campanya 
contra la violència masclista, 
elaborada per Igualtat, prete-
nem evidenciar les desigualtats 
que encara existeixen en la nos-
tra societat a través de diverses 
activitats, algunes de les quals 
adreçades a infants i adolescents. 
Us animem a participar-hi i espe-
rem que serveixin per prendre 
consciència de totes les desigual-
tats encara existents.

Dia Internacional dels Drets 
dels Infants (20 de novembre)

Un any més, l’Ajuntament ha 
organitzat el Mes dels Drets dels 
Infants, en commemoració del 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants, que se celebra el 20 de 
novembre. El programa, que 
s’estén al llarg de tot el mes, 
inclou tallers, xerrades, jocs, te-
atre i hores del conte amb l’ob-
jectiu que els més petits siguin 
els veritables protagonistes. 

La programació es va encetar el 
9 de novembre amb la xerrada 
“Educar sense cridar: acompa-
nyant els fills d’entre quatre 
i dotze anys en el camí cap a 
l’autonomia “, encaminada a 
fomentar una educació serena 
cap a la llibertat i la responsabi-
litat. La xerrada  portava el nom 
del llibre de la conferenciant, 
Alba Castellví, sociòloga, mestra 
i mediadora de conflictes, que 
va farcir la trobada d’exemples 
per fer-la més amena i per 
fomentar la participació. L’acte 
va comptar amb la regidora d’In-
fància, Meritxell Blanch, i amb 
l’assistència de pares i mares i 
de professionals de l’educació 
d’escoles bressol i escoles de 
primària. En total hi van assistir 
25 persones.

El Mes dels Drets dels Infants 
va continuar amb una sessió de 
teatre familiar a l’Espai Escènic, 
El jardí de l’avi, un conte reciclat, 
el diumenge 12 de novembre. 
També es va fer un taller de 
cuina per a adolescents, el 
dilluns 13. 

Aquest novembre, se celebra el Mes 
dels Drets dels Infants i es rebutja la 

violència vers les dones

La programació 
s’allarga fins a 
final de novem-
bre i podeu 
consultar-la sen-
cera escanejant 
aquest codi QR:

Dia Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència vers les 
Dones (25 de novembre)

L’Ajuntament i diverses entitats 
locals han programat un ampli 
ventall d’activitats per comme-
morar el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones amb l’objectiu 
de conscienciar la ciutadania 
sobre aquesta xacra social. L’acte 

central de la campanya, Teixim 
arrels, es durà a terme el dissabte 
25, a les 18.30 h, a la plaça de la 
Llibertat, amb lectura del mani-
fest i encesa d’espelmes.

El dia 7 es va iniciar la primera 
activitat emmarcada en aquesta 
celebració: un taller per a dones, 
de quatre sessions, destinat a 
aprendre a viure millor. Altres 
activitats previstes a partir d’ara 
són el cinefòrum de Brava,  el 
22 de novembre a les 20 h, al 
cinema La Calàndria; l’actuació 
La parada, a càrrec de Dona 
Cançó, al Mercat Municipal el 25 
de novembre, i les activitats per 
a infants a Ca n’Humet, el 30 de 
novembre a les 17.30 h, sota el 
lema “Ningú més que l’altre”.

També, a la primera planta de 
l’Edifici Centre es pot visitar, 
durant tot el mes, l’exposició “Et 
correspon, ens correspon”, em-
marcada en el mateix cicle d’ac-
tes. Altres accions de la campa-
nya compten amb el suport de 

la Federació de Comerços del 
Masnou, dels centres educatius 
(on es faran activitats relaciona-
des, com el cinefòrum Toca de 
peus a terra i el taller de preven-
ció de les relacions d’abús entre 
joves titulat “El paper de les 
xarxes socials”) i de les entitats 
esportives del municipi (que 
desplegaran pancartes durant 
els partits). També hi ha prevista 
la modificació del grafit de da-
vant l’edifici municipal de Roger 
de Flor per donar més visibilitat 
a la campanya d’aquest 2017. 

La programació del Mes dels 
Drets dels Infants inclou més 
d’una desena d’activitats

INFANTS

Cada any es fa una encesa d’espelmes en record de les víctimes de la violència 
masclista.
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LA CASTANYADA

Gent de totes les edats celebra 
la castanyada al Masnou

La popular celebració catalana conviu amb el Halloween  nord-americà 

M asnovins i masnovines 
van omplir els carrers 
per participar en la 
celebració de la casta-

nyada, el dimarts 31 d’octubre a la 
tarda i a la nit.

A més dels actes que apareixen a 
les fotografies, es va celebrar una 
castanyada country a l’escola bressol 
La Barqueta, organitzada per l’as-
sociació Country Ocata; una parada 
de castanyes i moniatos al carrer 
de Sant Rafael, organitzada per 
l’associació de veïns d'aquest carrer; 
i castanyades al Casal de gent gran 
de Can Malet i al Casal de gent gran 
d'Ocata.

Els actes d’aquesta celebració ja s’ha-
vien iniciat durant el cap de setmana 
anterior, en què havien tingut lloc 
diversos tallers infantils al Mercat 
Municipal, així com un passatge del 
terror ambientat en un psiquiàtric al 
Masnou Alt. 

La Colla de Diables va organitzar una nova edició 

del Castanyot, en què la tradició de bruixes i 

bruixots es va barrejar amb la de Halloween. Va 

tenir lloc una cercavila que va acabar a l’Altell de 

les Bruixes, on va continuar la festa, i es van coure 

castanyes i es van repartir.

L’entitat Luz del Alba i 
l’Associació de Veïns del 
Masnou Alt van celebrar 
Halloween amb una rua, 
un concurs de disfresses i 
una xocolatada.

Els més joves es van citar 
a la plaça d’Europa (port 
esportiu), que va acollir el 
Combat de Galls Rhythm 
and Poetry, un concurs 
en què un grup de joves 
s’enfrontaven en una dis-
cussió dialèctica utilitzant 
paràmetres de rap i amb 
un temps limitat. 

A Ca n’Humet, l’Ajuntament del 
Masnou i Lleureka Projectes Educatius van preparar una cas-tanyada per als més menuts, amb la visita de la Maria Castanyera i 

balls tradicionals. 
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ESPORTS

E l dia 9 de novembre, l’Ajuntament 
va publicar, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, 
l’anunci de licitació del Projecte 

de les obres relatives a la construcció 
d’un pavelló esportiu municipal (PAV 
2) i reforma del pavelló actual. Ara, les 
empreses interessades a concórrer en 
aquest concurs tenen fins al dia 5 de 
desembre per presentar una proposta. 
Així, l’Ajuntament desbloqueja una situ-
ació que s’arrossegava des de finals de 
l’any passat, quan, a petició de l’empresa 
contractada, Romero Gamero, SAU, es 
van suspendre les obres i es va resoldre 

Reactivada la 
construcció del nou 
pavelló esportiu i la 
reforma de l’actual

Celebrada 
la Jornada 
de Promoció 
del Bàsquet

E l cap de setmana del 21 i 22 d’octu-
bre, l’avinguda del Maresme i els jar-
dins dels Països Catalans del Masnou 
van acollir la Jornada de Promoció 

del Bàsquet, amb activitats al carrer obertes 
a tothom i gratuïtes: competicions oficials de 
categoria mini, trobada d'escoles de bàsquet, 
promoció del bàsquet en cadira de rodes, i 
una zona lúdica amb inflables, concursos i 
jocs. 

L'acte, organitzat per la Diputació de Barcelona 
amb la col·laboració de l'Ajuntament del 
Masnou, la Federació Catalana de Basquetbol, 
El Masnou Basquetbol i la Federació Catalana 
d'Esports de Persones amb Discapacitat Física 
(FCEDF), va comptar amb la presència de 
l'alcalde, Jaume Oliveras; el regidor d'Es-
ports, Jordi Matas; el president d'El Masnou 
Basquetbol, Josep Hinojosa; el coordinador 
d'Esports de la Diputació de Barcelona, Daniel 
Laga, i el president de la Federació Catalana de 
Basquetbol, Joan Fa, entre d'altres autoritats. 

el contracte. Aleshores, tal com indicaven 
també els informes emesos per la direcció 
facultativa de les obres i per l’arquitecte 
municipal, es va començar a treballar per 
una nova contractació d’acord amb un 
projecte modificat.

El pressupost d’execució per al nou 
contracte, aprovat per la Junta de Govern 
el 2 de novembre, és d’1.415.000 euros, 
IVA inclòs. Alhora, la Junta va aprovar els 
plecs de clàusules administratives i el de 
prescripcions tècniques particulars que 
regiran el contracte.  

Les obres del nou pavelló esportiu es van aturar fa un any.
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PUNT DE TROBADA

El Club Ocata Vent celebra el 25è 
aniversari amb nous reptes de futur

El canvi de nau per garantir la continuïtat del Club i l’Escola de Vent, 
dues de les últimes novetats

E l Club Ocata Vent ha arribat 
als 25 anys d’existència 
aquest 2017 i ho va celebrar 
a final de setembre amb una 

festa a peu de platja que va incloure 
l’actuació del grup musical SiCaiLlo-
ra. Aquesta entitat compta amb un 
centenar d’unitats familiars associ-
ades, una xifra que s’ha mantingut 
estable al llarg de tots aquests anys.

A principis dels anys noranta, un 
grup de gent que es trobava a 
la platja amb els estris per sortir 
a navegar va veure en el pla de 
regeneració de les platges de l’època 
—que preveia un aportació de sorra 
que recuperava un gran espai de la 
platja d’Ocata— una oportunitat per 
crear un club funcional per facilitar la 
navegació a vela. 

El Club va començar amb un permís 
de temporada que comportava el 
desmuntatge de les instal·lacions 
(uns armaris grans i uns prestatges 
amb un punt de llum i d’aigua) en 
acabar l’any. La tramitació del permís 
temporal de caràcter fix (la nau 
actual) es va estendre set anys, en 
coincidir amb la nova Llei de Costes, 
que va suposar els enderrocaments 
de les construccions abusives que hi 
havia a la costa catalana. Ara, anys 
després, la celebració del 25è ani-
versari arriba en un moment decisiu 
per garantir la continuïtat del Club: el 
canvi de nau. 

La Junta Directiva actual de l’entitat 
ja treballa en un projecte que perme-
ti implantar una nova nau a prop de 
l’actual i desmantellar l’existent. L’ac-
tuació, que té per objectiu millorar 
les instal·lacions del Club i repensar 
la distribució dels espais, ve donada 

per dos motius. A l’estat de deterio-
rament de la nau, que ja ha sobre-
passat la vida útil per a la qual es va 
concebre i a curt o mitjà termini s’ha 
de substituir per una de nova, se li 
afegeix la finalització l’any 2020 de 
la concessió d’ocupació de la platja 
del Ministeri de Costes (actualment 
gestionada per la Demarcació de 
Costes de la Generalitat), que s’ha de 
renovar cada deu anys. 

La darrera assemblea va servir per exposar als socis del Club el projecte 
del canvi de nau.  
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L’Escola de Vent ofereix diferents activitats nàutiques. 
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Escola de Vent
L’estiu passat, el Club va 
estrenar una nova Es-
cola de Vent, per oferir 
activitats nàutiques per 
a tots els públics, amb 
casals nàutics, cursos, 
lloguers i bateigs de 
mar, amb l’objectiu 
de donar continuïtat 
a l’esperit fundacional 
de l’entitat: apropar 
els esports nàutics a la 
població del municipi. 

El canvi de nau té per 
objectiu millorar les 
instal·lacions del Club

NAU
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ENTREVISTA

L’Emilia, la propietària de La Santa del 
Masnou, que recentment va participar en 
el programa de TV3 Joc de cartes, que els 
va atorgar el títol del restaurant amb més 
bones vistes de la capital catalana, ens 
parla sense embuts del seu restaurant, 
la seva manera de fer i la seva cuina. En 
l’àmbit personal, li agrada veure el got 
sempre mig ple, és a dir, és una persona 
positiva, i en el laboral, defensa que cal 
renovar-se i oferir un bon servei. El seu 
referent culinari és Joan Roca. Se sent del 
municipi perquè ja fa catorze anys que 
hi treballa i, a més, la seva mare hi viu. 
L’experiència demostrada la va adquirir 
treballant en restaurants com Neichel, 
d’on va aprendre la finesa i el respecte 
pel producte; Tragaluz, que li va aportar 
coneixements d’organització i de gestió, i 
el Merendero de la Mari (del grup Pinxo), 
on va aprendre la cuina marinera “ben 
feta”. Una de les seves màximes, que 
comparteix amb el cuiner del restaurant, 
David Sabaté, és: treballar bé o treballar 
malament costa el mateix, per tant, a 
treballar bé! 

Com es va decidir a optar pel 
món de la cuina? 
Ja des de petita despuntava a la 
cuina: recordo com cuinava amb 
la meva àvia per Nadal. A casa 
cuinàvem molt, com és normal 
en les famílies nombroses com 
la meva (els meus pares eren 11 
germans i jo soc la petita de 7). 
Ho elaboràvem tot a casa,  fins i 
tot pastissos com les sares, els pa-
nellets, etc. Val a dir que jo he es-
tat l’única cuinetes dels germans. 
A més, a la família li agradava 
buscar bon producte i la setmana 
abans ja estàvem comprant el 
material. Per exemple, anàvem a 
Girona a buscar al carn... 

Com definiria la cuina del seu 
restaurant?
Com una cuina honesta. Els res-
taurants petits no podem com-
prar el producte més econòmic 
que un particular. El peixater em 
dona servei perquè m’ho porta 
a casa, però no em dona preu. 
Penso que el preu és adequat 
a la carta que oferim. I també 
diria que és una cuina sensible. 
M’agrada que tot estigui net i 
polit. M’acompanya un equip de 
cuina que ho té molt present i és 
un plus que transmet molta segu-
retat als clients.

Quin és el vostre públic?
No és un públic turista que 
només hi és de pas, sinó que és 
gent d’aquí, però el Masnou és un 
plaça molt difícil. Ens ve també 
gent dels municipis del voltant, 
com Teià, Tiana, Alella o Mont-
gat, i també la gent dels vaixells. 
M’agradaria treballar amb gent 
del Masnou 100%, però tinc la 
sensació que els costa baixar al 
port i que no els agrada pagar 
aparcament. Han de veure que el 
port és un punt clau del municipi 
i que l’han de cuidar més. A vega-
des, el valora més qui no en té.
El port, un avantatge?
No som competitius amb un 
restaurant del centre: el seu menú 
pot ser molt més econòmic per-
què no paguen aparcament (no-
saltres donem tiquet de pàrquing 

gratuït als clients) ni terrasses. A 
més, al port es paga l’aigua més 
cara i cal tenir cura de no malgas-
tar-ne. Penso que cal programar 
més activitats lúdiques al port, per 
exemple, durant la Festa Major, i 
integrar-lo al poble.

Teniu algun plat estrella o 
alguna especialitat? Quin plat 
destacaria de la carta?
Actualment, els arrossos són molt 
bons, com l’arròs del senyoret o 
l’arròs negre. També els risottos, 
els tàrtars, els bunyols... A més, 
tenim una fórmula de menú entre 
setmana que permet al cuiner 
variar més que durant el cap de 
setmana, quan tothom demana 
pica-pica, paella i postres.
Perquè el nom de La Santa? 
És una platja de Lanzarote on les 
tortugues van a pondre els ous i 
on fa molt de vent i es practica el 
windsurf. 

El programa de TV3 Joc de 
cartes us va atorgar el títol del 
“restaurant amb més bones 
vistes de la capital catalana”, en 
aconseguir la millor puntuació 
quant a espai, cuina, servei i 
preu. Estàs satisfeta d’haver-hi 
participat? 

Emilia Martínez, 
propietària del 
restaurant La Santa

"Vull figurar 
entre els top 
five del meu 
client i que 
ens tingui 
presents dins 
els restaurants 
on sempre 
repeteix"
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Tingueu present que no tenim 
vistes. Imagineu-vos com vam ha-
ver de lluitar! La nostra puntuació 
més alta va ser per la cuina: de 
les quatre puntuacions rebudes 
en aquest apartat, teníem un 9 a 
totes; per tant, vam guanyar per 
la cuina. Va ser una bona experi-
ència. Hem augmentat una mica 
la clientela (gent de la zona que 
no ens coneixia ens ha descobert, 
com per exemple, gent de Pre-
mià), però sobretot hem consoli-
dat els clients que ja teníem. 

Què opina de la guia Michelin? 
No és una prioritat per mi. Nosal-
tres fem una cuina molt tranquil·la. 
Vull tenir bon menjar i tenir el 
restaurant sempre ple, amb una 
bona rotació. L’objectiu és figurar 

entre els restaurants top five del 
meu client, perquè visiti La Santa 
del Masnou un cop cada dues 
setmanes. Vull posicionar-me en 
aquesta llista que fa que el client 
sempre et visiti i et tingui present 
dins els restaurants on sempre 
repeteix, i això és molt difícil!

Quina valoració fa de la restau-
ració i el turisme al municipi del 
Masnou?
Al municipi li falta creure més en 
els recursos que té. Cal potenci-
ar més el Mercat, entre d’altres 
actius. Al Masnou, s’hi poden fer 
moltes coses, però cal una nova 
empenta i idees noves, joves i 
fresques que activin el poble. 
També trobo que hi ha massa 
barreres per posar un negoci al 

Masnou. Em sento d’aquí i, since-
rament, m’agradaria que es fessin 
més accions, que es cuidés més el 
municipi i que la gent del poble 
estimés el port, perquè és el mi-
llor que tenim, i et desanima que 
no s’hi organitzin més activitats. 

Quins són els seus projectes de 
futur? Té nous reptes concrets 
d’ara endavant o simplement 
seguir treballant? Obrirà un 
altre restaurant?
Tinc un repte nou, però no us 
el diré fins que sigui viable. En 
breu en tindreu notícies. El que sí 
que us puc dir és que, juntament 
amb el meu marit, l’Eloi Galán, 
hem obert un restaurant mexicà 
a Vilassar de Mar, que per sort 
funciona molt bé.

"Penso que cal 
programar més 
activitats lúdiques 
al port i integrar-lo 
al poble"

M
IQ

U
EL

 M
A

RT
ÍN

EZ



EL MASNOU VIU    NOVEMBRE 201726

TRIBUNA POLÍTICA

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

Ricard Plana
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC-
AM-MES 

Jordi Matas
Regidor del Grup 
Municipal  
Demòcrata  
(PDeCAT-Unió)

Frans Avilés 
Portaveu del Grup 
Municipal de  
Ciutadans

Fins quan
Ens van dir que la independència 
de Catalunya només portaria conse-
qüències positives per a tothom. Les 
empreses no només no se n’anirien, 
sinó que en vindrien més pel poten-
cial econòmic de la nostra terra. Ens 

van dir que si ja érem a Europa, hi 
continuaríem sent. Ens van dir que el 
procés no fracturaria en dos la socie-
tat catalana. Ens van dir tantes i tan-
tes mentides, que estem pitjor que 
mai. Sense república per a aquells qui 
la desitjaven; sense les grans empre-
ses per als que vam apostar per una 
Catalunya potent a escala mundial; 
amb l’amenaça de quedar fora de la 
Unió Europea per als que també ens 
sentim europeus; amb un atur que 
registra la major pujada a l’octubre a 
Catalunya des del 2008, en contradic-
ció amb altres comunitats; i amb una 
societat altament dividida que fins i 

Un espai públic de qualitat
Aquests dies, en què molts estem imaginant 
el país que voldríem ser, també és bo pensar 
en el poble que volem tenir.
Abans, els pobles eren el que els seus edificis: 
l’Ajuntament, l’església, la Casa Benèfica, el 
mercat, l’escola pública... L’espai no era im-
portant, n’hi havia per tot arreu. 
Avui dia, els pobles s’han omplert. Tots els es-
pais buits d’abans, ara, estan construïts.

Bé, tots no. Ens queda l’espai públic. Tots els 
experts estan d’acord que la qualitat de la 
nostra vida quotidiana depèn en gran part 
de la qualitat de l’espai públic. I això vol dir 
que podem passejar amb el cotxet del nadó, 
que podem anar del bracet amb els nostres 
avis, que els nens poden jugar davant de 
casa, vol dir que trobem un racó on prendre 
el sol, un lloc on seure a fer petar la xerrada, 
etc. Necessitem l’espai públic per a les perso-
nes. Però trobar un punt d’equilibri no sem-
pre és fàcil.
Un exemple de la dificultat d’aquest encaix 
són els cotxes. Són una eina necessària i tots 
hem de poder arribar amb el vehicle davant 
de casa per a la comoditat de la vida diària. 
Igualment, tots nosaltres agraïm no tenir-ne 

un d’aparcat davant de casa. Probablement, 
l’haurem d’anar a aparcar una mica més lluny 
i pot ser que faci una mica de mandra, però 
tots plegats n’agrairem el resultat.
Un altre exemple són les terrasses. El nostre 
clima i la nostra cultura les ha fet imprescin-
dibles i, lògicament, han d’estar ubicades a 
la via pública. Generen una activitat social 
que és d’agrair. Tanmateix, hem de ser molt 
conscients de les molèsties que poden ocasi-
onar. Probablement, haurem d’establir unes 
normes rigoroses que caldrà respectar quan 
siguem en una terrassa i que donin tranquil-
litat als veïns.
Un parell d’exemples que ens han de fer pen-
sar que tenir un espai comú, on tots plegats 
ens hi trobem bé, nomes serà possible si ca-

dascun de nosaltres hi posem una mica de la 
nostra part.
En la línia de millorar els nostres espais de 
convivència, ja estem fent moltes actuaci-
ons, i els propers mesos n’arrancarem moltes 
més: espais per a vianants, nous jocs infantils, 
espais per a gossos, horts municipals, passos 
a la platja adaptats, urbanització de carrers, 
jardins, accessos al camp de futbol, renova-
ció d’enllumenat, clavegueram, arbrat, vore-
res... L’espai públic és un dels eixos prioritaris 
del nostre grup municipal.
Sempre amb el convenciment que, com més 
aconseguim millorar la qualitat de vida quo-
tidiana al nostre poble, als nostres pobles, 
tan més a prop serem també del país que 
tots somiem.

La justícia es trasllada a Bèlgica

Dies convulsius i manca de percepció 
d’independència judicial aquestes 
setmanes. El que ja es veia s’ha fet re-
alitat. Primer, els dos Jordis a la presó 
per convocar unes manifestacions que 
van ser pacífiques. No hi ha hagut cap 
manifestació de caràcter indepen-
dentista en què hi hagi hagut cap in-

cident, sols hi ha hagut fets vandàlics 
en les organitzades pels anomenats 
unionistes. Ah, i amb menys partici-
pació o amb gent vinguda de fora de 
Catalunya.

La manifestació per la llibertat dels 
Jordis va ser un clam, no sols polític, 
sinó també social. També ha passat 
amb les posteriors als empresona-
ments dels consellers. I animem a tot-
hom a participar sempre en qualsevol 
manifestació per l’alliberament de tots 
els presos polítics i per reclamar que hi 
hagi una justícia i una democràcia de 
veritat.

La justícia ha estat, no sols cega, sinó 
guiada per la manipulació d’una Fisca-

lia i judicatura que rep ordres d’un par-
tit que té ple de gent condemnada per 
corrupció. També lamentem el silenci 
còmplice de la Comunitat Europea. 
On són els valors de justícia que diuen 
que prevalen a la UE?

Per sort, de moment, la justícia ha res-
post a Bèlgica. L’estratègia del presi-
dent Puigdemont sembla encertada: 
sortir a Europa, confiar en aquells 
països amb separació de poders, i fer 
una crida a la comunitat internacional 
perquè es vegi que a l’Estat espanyol 
no pot haver-hi un judici just.

A tota aquesta situació s’hi arriba per 
un sol fet: no voler seure a parlar. La 
desafecció fa anys que dura i va in 

crescendo, i unes eleccions convocades 
a cop de decret 155 no solucionen 
el problema. Al segle XXI, la situació 
no es resol amb repressió ni amb l’ús 
partidari de la justícia.

Nosaltres seguim considerant com a 
govern legítim el del president Puig-
demont i els seus consellers, lamen-
tem la deriva del Govern central per 
resoldre judicialment les diferències, 
reclamem l’alliberament de tots els 
empresonats així com la retirada de 
l’aplicació de l’article 155 i de les de-
núncies de la Fiscalia, i reclamem que 
es realitzi el referèndum per tal de do-
nar veu al poble. 

tot afecta amistats íntimes i familiars, 
i tantes altres desgràcies.

El pitjor escenari possible s’ha com-
plert. I s’ha complert per la irrespon-
sable actuació d’un govern català 
que, sense majoria social, sí, sense 
MAJORIA SOCIAL, s’ha entestat a 
portar-nos a l’abisme per pretendre 
aconseguir una cosa que és impossi-
ble, i que ara s’ha sabut, i ells matei-
xos sabien.

Per què?, em pregunto jo. Per què han 
hagut d’arribar tan lluny si amb això 
ens han perjudicat a tots? Als seus, 

perquè malgrat que van declarar la 
república, mai no se l’han cregut, i els 
han generat una major frustració, i a 
la resta, perquè ens han posat en un 
seriós perill econòmic i de convivèn-
cia que trigarem anys a recuperar, si 
és que encara és possible.

Esperem que el 21 de desembre es 
posi fi a aquest despropòsit i puguem 
conviure en pau tots els catalans, 
sense que ningú ni res no posi en risc 
el nostre autogovern, el nostre ben-
estar, la nostra convivència, la nostra 
vocació europeista, els nostres som-
nis i el futur dels nostres fills.
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Màxim Fàbregas

Portaveu del 
Grup Municipal 
d' ICV-EUiA-E

Ernest 
Suñé

Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Federico de 
las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

Govern 31 - ICV-EUiA 0!
Un cop més, i creiem que en interès del 
Masnou ja són massa, hem tornat a perdre 
per golejada: 31-0!
ERC-CiU han fet tal abús de la seva legíti-
ma majoria que han dit NO a les nostres 31 
esmenes per modificar la proposta d’orde-
nances municipals per al 2018 (les normes 
que regulen el que les famílies del Masnou 
haurem de pagar a l’Ajuntament durant 
l’any vinent). 
Han dit NO tant a les nostres propostes, 

Nova taxa de residus comercials
Al Ple del 27 d’octubre passat, el Govern d’ERC 
i PDeCAT van proposar l’aprovació de les 
ordenances fiscals per a l’any 2018, proposta 
a la qual els socialistes vam presentar esmenes. 
Els Pressupostos, que també s’havien d’aprovar 
el mateix dia, van ser retirats per l’alcalde per 
manca de suports, ni tan sols dins el mateix 
Govern, per la gestió de Recursos Humans, 
molt qüestionada.
Vam votar-hi en contra perquè no van acceptar 
cap esmena i, principalment, per la proposta de 
la nova taxa de recollida comercial.

Probablement moltes pensareu que 
cal anar pas a pas i que fins que no tin-
guem la República en marxa no teniu 
el cap per a altres històries, però nosal-
tres us volem posar al cos el “cuquet” 
d’un procés constituent que pugui 
canviar-ho tot.

Imagineu que el poble de Catalunya té 
la legitimitat per començar un procés 

que haurien significat un important estalvi 
per a les butxaques de totes les famílies 
del Masnou, com a les que podien bene-
ficiar les famílies que ho estan passant 
més malament i, fins i tot, a aquelles que 
no suposaven cap cost i que únicament 
pretenien augmentar la transparència 
municipal.
Han dit NO:
A rebaixar l’IBI, la recollida d’escombraries 
i el cost de la grua, i, també, a suprimir la 
taxa de clavegueram.
A mantenir les rebaixes de l’IBI a les fa-
mílies que viuen en habitatges protegits 
construïts els darrers deu anys. 
A suprimir els ajuts a l’IBI a les famílies 
nombroses que tenen més d‘un habitatge 
o a les que tenen ingressos elevats.
A augmentar els ajuts a les empreses 

Volem manifestar que estem d’acord amb la 
proposta de segregar la recollida comercial 
de la recollida domiciliària, però la proposta 
d’ERC i PDeCAT presenta descompensacions 
molt grans en els comerços i vam demanar aj-
ustar les quotes a abonar tant en la tipologia 
com en els imports, petició que van rebutjar.
Bàsicament detectem errades greus en la quota 
tributària fixa i també en les tipologies i les 
subdivisions de les mateixes quotes.
Pel que fa a la quota tributària fixa, vam pro-
posar modificar-la. El càlcul d’aquesta quota es 
realitza per l’operació de dividir els costos de 
la recollida (276.587,94 euros) pel nombre de 
comerços (11.953). Per nosaltres, no han estat 
quantificats molts serveis que realitza l’Ajun-
tament i que podrien suposar una gran diferèn-
cia econòmica a l’any.
Respecte a les tipologies i les subdivisions de 
les quotes, els socialistes estimem que les quan-

que contractin més treballadors o tre-
balladores indefinits i a les que adoptin 
mesures afavoridores per al medi am-
bient.
A augmentar els ajuts a les persones de 
col·lectius desafavorits que vulguin iniciar 
noves activitats comercials o empresarials 
i que, per tant, creïn llocs de treball.
A... 
El Govern, que diu que l’any 2018 no aug-
mentaran els diners que les famílies del 
Masnou haurem de pagar a l’Ajuntament, 
ens amaga que el que fan és mantenir la 
mateixa pressió fiscal, que suportem des 
de fa cinc anys i que creiem que és abusi-
va, i que és la conseqüència dels augments 
que aquests anys han tingut l’IBI i la taxa 
de recollida d’escombraries, i, també, la 
taxa de clavegueram (un invent d’ERC i CiU 

titats que ERC i PDeCAT obliguen a pagar per 
cada comerç estan molt descompensades, 
tant en la tipologia com en els imports i, per tant, 
hi proposem canvis.
Hem detectat que per realitzar l’estudi només 
han estat entrevistats 262 comerços dels 826 
existents a la població, és a dir, un 32%, quan, per 
la importància de l’estudi, s’haurien d’haver ent-
revistat TOTS els comerços de la vila. 
Aquesta manca de visió global del comerç del 
Masnou genera el segon greu error de la taxa: 
es planteja que hi hagi tipologies que se subdi-
videixen per la superfície i d’altres que no ho 
facin, o subdivisions per llits o alumnes clara-
ment insuficients.
Perquè ho entenguin, pel Govern del Masnou 
existeix una diferència entre una fruiteria o 
peixateria menor de 50 m2 i les més grans 
d’aquesta mida, però no existeix cap diferència 
entre bars musicals, acadèmies, consultoris 

l’any 2012 per recaptar més de 200.000 
euros/any). Denunciem que, rebutjant les 
nostres esmenes, ERC i CiU ens continuen 
buidant injustificadament les butxaques i, 
al mateix temps, es neguen a ajudar més 
les famílies que ho estan passant més ma-
lament. 
I denunciem que ERC-CiU s’han garantit 
que l’any 2018 l’Ajuntament torni a tenir 
superàvit, igual que el tindrà enguany 
i com l’ha tingut els darrers anys. Uns 
superàvits que,  com el de l’any passat (va 
superar els 3.950.000 euros), demostren 
que s’ingressa molt més del que es gasta 
i que, per tant, rebaixar la pressió fiscal so-
bre les famílies del Masnou, tal com el nos-
tre grup demana i proposa, és 100% pos-
sible. Podeu accedir a més informació al 
nostre web: www.iniciativa.cat/ca/masnou

mèdics o escoles bressol, tinguin la mida que 
tinguin. O entre els centres d’ensenyament on hi 
ha de menys de 500 alumnes o els que en tenen 
més d’aquesta xifra. O les residències, ja que es 
preveu només les que tenen menys de 50 llits o 
les que en tenen més, i, per tant, pagaran el ma-
teix les residències que tinguin 51 llits que les que 
en tinguin 150. 
Un altre element no valorat és la concentració 
d’establiments, com pot ser el Mercat Munici-
pal, que hauria de disposar d’una valoració 
diferenciada.
Pel nostre grup, el plantejament d’aquesta 
nova taxa que fan ERC i PDeCAT és del tot 
injusta i, el que és pitjor, irreal.
Els socialistes proposem que tots cotitzin per 
les superfícies d’acord amb la taula que vam 
presentar i sobre la qual proposem un índex 
corrector perquè s’apliqui segons correspon-
gui en el càlcul final del preu de la taxa.

Les restes del naufragi. Pagava real-
ment la pena?

Durant les properes setmanes (fins al 
21D) tocarà recollir les restes del naufragi 
del procés. I no em refereixo a les judi-
cials —que seguiran el seu curs durant 
mesos— per molt “polítiques” que se les 
vulgui fer veure. Em refereixo a aquelles 
seqüeles que han fet de Catalunya una so-
cietat totalment contrària al que “alguns” 

deien que pretenia ser.

D’una societat oberta, a una de tancada. 
D’una societat moderna, a una de retrò-
grada. D’una societat amb un futur bri-
llant, a la negativa incertesa.

Pagava realment la pena? Els pagava la 
pena, així, als qui van impulsar la ruptura? 
Era això el que es pretenia?

Enumero, amb pena, algunes de les “fites” 
aconseguides: 
- Una fractura social com mai s’havia vist, 
en l’àmbit familiar, laboral, de veïnatge 
i associatiu. Quan l’assenyalava fa poc 
temps, se’m negava. Avui, l’evidència ha 
superat el pitjor dels pronòstics.
- Una desconfiança en la institució de la 

Generalitat que ha portat a la fugida d’em-
preses, moltes de les quals, multinacio-
nals —que mai no cotitzaran a la pretesa 
i fallida república catalana. En paral·lel, la 
fugida d’estalvis de tantes i tantes per-
sones. I, consegüentment, la marxa de 
la prosperitat tal com l’hem coneguda 
fins ara.

- El sector del comerç, de la restauració, de 
l’hostaleria i molts d’altres veuen com una 
nova crisi els cau de sobte al damunt, ara 
que començaven a recuperar-se, després 
d’anys de sacrifici.

- I, al final, l’ocupació. Sempre acaba 
pagant qui menys s’ho mereix. Els pro-
pers mesos, tal com apunten totes les 

dades: atur i pobresa. 

És la pèrdua del nostre present, acom-
panyat de l’enfosquiment del nostre 
futur. Pagava realment la pena?

Alguns pretendran seguir per un camí que 
no duu enlloc. Molts ho faran com a única 
sortida abans de reconèixer el terrible er-
ror que han comès. D’altres, s’hi perdran. I 
molts d’altres frenaran davant l’evidència 
que moltes de les promeses sobre aques-
ta meravellosa Catalunya que els esperava 
eren simplement mentida o una fabulació 
infantil —i gens ingènua.

Tots hi perdem, especialment Catalunya. 
Ningú no hi guanya.

Pagava realment la pena?

constituent propi, democràtic, de base 
ciutadana, transversal, participatiu i 
vinculant, amb el reconeixement, el 
suport i l’aval de les institucions cata-
lanes.

Imagineu que el procés participatiu ha 
de tenir com a òrgan principal un Fò-
rum Social Constituent format per re-
presentants de la societat civil organit-
zada i dels partits polítics. Que aquest 
Fòrum Social Constituent ha de deba-
tre i formular un conjunt de pregun-
tes sobre continguts concrets de la 
futura constitució, que hauran d’ésser 
resoltes per la ciutadania mitjançant 

un procés de participació ciutadana. 
Imagineu que el resultat d’aquesta 
participació ciutadana constitueix un 
mandat vinculant per als integrants de 
l’Assemblea Constituent, que els hau-
ran d’incorporar al text del projecte de 
constitució.

Imagineu que l’Assemblea Constitu-
ent, una vegada convocada, elegida i 
constituïda, disposa de plens poders. 
Que les decisions d’aquesta Assem-
blea són de compliment obligatori 
per a la resta de poders públics i per a 
totes les persones físiques i jurídiques. 
Que cap de les decisions de l’Assem-

blea no és tampoc susceptible de con-
trol, suspensió o impugnació per cap 
altre poder, jutjat o tribunal. Imagineu, 
finalment, que l’Assemblea Consti-
tuent ha d’establir mecanismes per 
garantir la participació directa, activa 
i democràtica de les persones i de la 
societat civil organitzada en el procés 
de discussió i elaboració de propostes 
per al projecte de constitució.

I ara, deixeu d’imaginar. Aquestes ma-
teixes paraules les va aprovar el nostre 
Parlament i cal que les fem efectives. 
Per la República: cap pas enrere! 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Quan la mestra del Masnou, Maria Canaleta, es va jubilar, les alumnes 
van fer una representació teatral per homenatjar-la. Aquesta fotografia, 
que ha estat cedida per Montserrat Vinardell, es pot trobar a la publica-
ció Les lliçons de Maria Canaleta, de Sònia Hernández, una monografia 
que és el segon número de la col·lecció “Quaderns d’Història Local” i que 
també vol ser un homenatge a una de les figures de referència en l’àm-
bit de la docència del municipi.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 6
La #xerrada “Internet segura” canvia de data. Tindrà lloc 
el dimarts 28 de novembre, a la mateixa hora i al mateix 
lloc #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 2 
Nota informativa de l’Equip de Govern arran de l’em-
presonament de membres del Govern de Catalunya 
#elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 2 
Concentració protesta (12 h) davant Ajuntament #el-
Masnou per aplicació del 155 i la persecució judicial dels 
representants polítics catalans

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 30 
La judoka de #elMasnou Mireia Lapuerta puja al podi 
europeu. Enhorabona! 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 24
Dijous 26/10: #Ple extraordinari i urgent per rebutjar 
l’aplicació de l’article 155 #elMasnou ow.ly/PM6L30g-
5mGb

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 23
Amb motiu de les #obres al c. de Cuba, el 25 d’octubre 
estarà tallat l’accés al c. dels Capitans Comellas, des de 
l’N-II #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 19 
Ampliació de l’espai per a vianants a l’altura de les Esco-
làpies #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 19
Signat el conveni per engegar el projecte d’una rotonda 
a la ctra. BP5002, a l’altura del c. de Rosa Sensat #elMas-
nou @diba 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 17
A les 12 h, aturada davant de l’Ajuntament #elMasnou 
per condemnar la privació de llibertat de @jcuixart i      
@jordisanchezp #LlibertatJordis

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Oct 17
Comencen les obres de pacificació del centre amb la 
reurbanització del carrer del Doctor Josep Agell #elMas-
nou 
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AGENDA. Del 17 de novembre al 15 de desembre de 2017

NOVEMBRE
Divendres 17 
17.30 h
Lloc: Ca n’Humet 

Presentació del projecte 
literari “Cap nen/a sense 
conte”

Amb motiu de la Commemoració 
del Dia Internacional dels Drets 
dels Infants.
També hi haurà la lectura d’un 
conte. Els objectius del projecte 
són: fomentar la lectura i l’hàbit 
lector des de petits, i fomentar la 
creativitat. Autors: Antoni Argent 
Ballús i Núria Ramon Díez.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Associació Educativa i 
Formativa TBCLASS
      
18 h
Lloc: Pistes esportives de Pau 
Casals, espai social i veïnal del 
Masnou Alt

Infants, cuinem amb els 
pares

Curs de cuina familiar.
Ho organitza: Luz del Alba i Associ-
ació de Veïns del Masnou Alt

18 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: El pequeño  
vampiro 

Preu: 7 € (crispetes gratuïtes)
Ho organitza: Cinema La Calàndria

19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Les malalties 
infeccioses”

Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Marató de TV3
 
20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: En lugar del Sr. Stein 
(VOSE)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

21 h
Lloc: Casino del Masnou

Concert: Selma Bruna 
Sopars musicals al bar del Casino.
Ho organitza: Casino del Masnou

22 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: La batalla de los 
sexos

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

En horari de l’equipament
Lloc: Edifici Centre, 1a planta 

Exposició: “Consum. Com som? 
Depèn de tu, depèn de tots!”

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou
 

Dissabte 18 
10 h
Lloc: Els Vienesos 

Mercat d’intercanvi de 
tardor

Dissabte 18 de novembre, de 
10 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h, i 
diumenge 19 de novembre, de 
10 a 13.30 h. Per cada article en 
bon estat que hi porteu rebreu 
punts. Amb aquests punts podreu 
endur-vos alguna altra cosa que us 
interessi. Tot el que no s’inter-
canvia es porta a entitats socials. 
S’acceptaran peces de roba de 
qualsevol temporada, neta, sense 
taques i planxada. També joguines 
que tinguin totes les peces. Per a 
més informació, contacteu amb les 
entitats organitzadores.
Ho organitza: A4Quarts i Banc del 
Temps El Masnou
       
De 10.30 a 13.30 h
Lloc: Mercat Municipal 

Juguem a reciclar
Activitat infantil adreçada a nens i 
nenes de 3 a 12 anys
Ho organitza: A. V. del Mercat del 
Masnou

11 h
Lloc: Biblioteca Pública Joan 
Coromines 

Conferència: “Drets de la 
personalitat dels menors 
d’edat i serveis de xarxes 
socials a Internet”

A càrrec d’Esther García López, ad-
vocada especialista en dret penal i 
violència de gènere.
Ho organitza: Associació UNESCO 
El Masnou

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conte taller:  
Recapte d’estels

A partir de tres contes sobre les 
estrelles, descobrireu tot de secrets 
de l’univers i us endinsareu en el 
fascinant món de les constel·laci-
ons. A càrrec de Queralt Viladevall. 
Entrada lliure a canvi d’una joguina 
(nova, no sexista i no bèl·lica) o 
material escolar. Per a famílies amb 
infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines
       
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Activitat familiar: Llum i 
foscor

Mitjançant difrerents elements 
(taula de llum, ombres xineses 
o jocs de taula), els participants 
poden jugar i experimentar amb la 
llum, els colors i la foscor, i passar 
així una tarda màgica. Activitat 
dinamitzada per Lleureka Projectes 
Educatius.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

17 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: El pequeño 
vampiro

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

18.30 i 22.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: En lugar  
del Sr. Stein

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

19 h
Lloc: Gent del Masnou

Conferència i mostra gastro-
nòmica: “Parlem de bolets”

Conferenciants: M. Hernández, J. 
M. Barrachina, J. Rigau i moderada 
per X. Noguer. I diumenge 19, sor-
tida per anar a buscar bolets. Més 
informació: tel. 661 053 623.
Ho organitza: Amics i Antics Escol-
tes del Masnou 

De 20 a 21.30 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere

Concert de gòspel solidari, 
a càrrec del Cor Sedeta 
Gospel Singer

Concert de gòspel a capella, dirigit 
per Anna Ruggiero, del cor de la 
Sedeta Gospel Singer, de Barce-
lona. Hi ha d'anar un punt i a part 
aquí? Preu: Donació lliure
Ho organitza: ESQUIMA, Sedeta 
Gospel Singer i parròquia de Sant 
Pere

20.15 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: La batalla de los 
sexos

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Diumenge 19 
9 h
Lloc: El punt de trobada serà l’apar-
cament del davant del Cementiri 
del Masnou amb cotxes particulars.

XX Trobada Anem a Buscar 
Bolets

Els qui ho vulguin poden anar di-
rectament al pla de l’Arròs (dipòsit 
de l’aigua) a les 9.30 h del matí. 
Abans de buscar bolets pel bosc, 
menjarem uns bons entrepans 
(l’esmorzar és a càrrec de l’organit-
zació). Cal portar el dinar. Activitat 
oberta i gratuïta per a tothom.
Ho organitza: Amics i Antics Escol-
tes del Masnou, amb la col·labora-
ció de Gent del Masnou, CaixaBank 
i Ajuntament del Masnou

11 h
Lloc: Jardins dels Països Catalans

L’Animalada

Col·lecció original de jocs 
autònoms

L’Animalada és un treball de la cia. 
Katrakrak i consta d’una col·lecció 
original de jocs autònoms de gran 
format construïts amb materials 
recuperats.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

11 h
Lloc: Cementiri Municipal

Visita guiada al Cementiri 
del Masnou

“El Cementiri del Masnou, un 
museu a l’aire lliure”.
Cal inscripció prèvia: a www.el-

masnou.cat, a l’Oficina de Turisme 
- Casa de Cultura (93 557 18 34, 
turisme@elmasnou.cat) o al Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou 
(93 557 18 30, museu.nautica@
elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu de Nàutica 
del Masnou

De 12 a 14 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
Ballada de swing
Ho organitza: Ple de Swing

12 h
Lloc: Pistes esportives de Pau 
Casals, espai social i veïnal del 
Masnou Alt

Festes de la tardor al Mas-
nou Alt

Activitats infantils, actuacions, 
paella popular, barbacoa...
Diada familiar de festa! Paella + pa 
+ beguda = 5 €.
Reserva de taules o més informació 
al telèfon: 600 800 148
Ho organitza: Luz del Alba i Associ-
ació de Veïns del Masnou Alt

17 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: El pequeño  
vampiro

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

18.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: En lugar  
del Sr. Stein

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

20.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: La batalla de los 
sexos

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria
 

Dilluns 20 
17 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de 
Monteys

La Carpa de Tata Inti, 
reversionant les ludoteques 
mòbils

Activitat en commemoració del 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants, a càrrec de l’Associació 
Tata Inti.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

18 i 20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: En lugar del Sr. Stein
Preu: 4,50 € (dia de l’espectador)
Ho organitza: Cinema La Calàndria

20 h
Lloc: El Casinet

Comissió de Festes: Festa 
Major

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou 

22 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: La batalla de los 
sexos

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

Dimarts 21 
De 10 a 14 h
Lloc: Can Malet, segona planta

Taller d’autoprotecció, 
suport vital bàsic i DEA 
adreçat a la ciutadania

L’objectiu del taller és dotar els 
participants de les eines i els 
recursos necessaris per identificar 
una situació d’emergència i saber 
com actuar-hi. Cal inscripció prèvia 
a salut.publica@elmasnou.cat o bé 
trucant al 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Diputació de Barcelona

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Conferència: “Vivaldi: el 
mite i l’enigma”

A càrrec de Xavier Chavarria, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dimecres 22 
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia: El naixement, d’Eli-
senda Guiu

A càrrec de l’autora.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

19.15 h
Lloc: Els Vienesos 

Cos rítmic: Taller de percus-
sió en família

Obert a tothom i gratuït.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música i Ajuntament del Masnou

20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Conegudes (també) a Casa, 
5a edició 2017

Projecció del llargmetratge de 
ficció: Brava (2017)
Direcció: Roser Aguilar i Campde-
padrós. Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou
       

Dijous 23 
17.30 h
Lloc: Can Malet, segona planta 

Xerrada: “El joc de 0 a 6 
anys”

La importància del joc en el desen-
volupament integral de l’infant.
Activitat en commemoració del 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants. A càrrec de Sabina Segarra 
i Sergio Martín, psicòlegs del 
CDIAP Maresme.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i CDIAP Maresme
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18.15 h
Lloc: Els Vienesos 

Cos rítmic: Taller de percus-
sió en família

Obert a tothom i gratuït.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música i Ajuntament del Masnou

19 h
Lloc: Els Vienesos 

Posa a punt la teva guitarra
Porta la guitarra i un joc de cordes. 
Activitat oberta a tothom i gratuïta
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música i Ajuntament del Masnou

Divendres 24 
17 h
Lloc: Pistes de Pau Casals

Gimcana, infants jugueu 
plegats!

Activitat en commemoració del 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants. També hi haurà una ex-
hibició de ball a càrrec del Centre 
Cultural i de Lleure Luz del Alba.
Ho organitza: Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba i Ajuntament 
del Masnou

18 h
Lloc: Els Vienesos 

Acte d’inauguració de la 
nova ubicació de l’Escola 
Municipal de Música del 
Masnou (EMUMM)

Ho organitza: Escola Municipal de 
Música del Masnou i Ajuntament 
del Masnou

18 i 22.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Asesinato en el 
Orient Express 

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

19 h
Lloc: Sala capitular de l’Ajuntament 

Presentació del treball 
guanyador de la VII beca de 
recerca local del Masnou

La publicació Lluís Millet i Pagès. 
Retalls de vida. Aportacions bio-
gràfiques a través de les cartes del 
llegat familiar, realitzat per Núria 
Vilà i Maria Villanueva, suposa un 
nou número de la revista La Roca 
de Xeix. La presentació serà a càrrec 
de Francesc Cortès i Mir, doctor en 
Musicologia i professor titular 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).  Es lliurarà un 
exemplar de la publicació a les 
persones assistents.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

20 h
Lloc: Espai Casinet

Inauguració de l’exposició 
“Impecable”

Activitat emmarcada dins del Llu-
cifest, Festival d’Art Contemporani 
del Masnou. La mostra es podrà 
veure fins al 17 de desembre. 
Ho organitza: Blanc de Guix i 
Ajuntament del Masnou

20.15 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Asesinato en el 
Orient Express (VOSE)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

21 h
Lloc: Casino del Masnou

Concert: Angels Night 
Sopars musicals al bar del Casino.
Ho organitza: Casino el Masnou

Dissabte 25 
10.30 h
Lloc: Mercat Municipal 

Teatre: La parada
Activitat emmarcada dins de la 
Campanya del 25 de novembre, 
Dia Internacional contra la Violèn-
cia envers les Dones: “No en serem 
còmplices”.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

De 10.30 a 13.30 h
Lloc: Mercat Municipal 

Personalitza la bossa d’anar 
a comprar

Activitat infantil per personalitzar 
la bossa per anar a comprar.
Ho organitza: A. V. del Mercat del 
Masnou
 
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Rondalla 
va, mentida conto

A càrrec de Glòria Arrufat. Per a 
famílies amb nens i nenes a partir 
de 4 anys. Entrada lliure.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

12 h
Lloc: Pistes esportives de Pau 
Casals, espai social i veïnal del 
Masnou Alt

Taller de tions de Nadal
Un tió per a cada família. El preu 
del material és de 2 €, fins a esgo-
tar les existències.
Ho organitza: Òmnium cultural, 
Luz del Alba i Associació de Veïns 
del Masnou Alt

17, 19.30 i 22 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Asesinato en el 
Orient Express (VOSE)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

18 h
Lloc: Espai El Casinet. Pl. de la 
Llibertat

Teixint arrels
Activitat emmarcada dins de la 
Campanya del 25 de novembre, 
Dia Internacional contra la Violèn-
cia envers les Dones: “No en serem 
còmplices”.
Acte central de la campanya, que 
inclou la lectura institucional del 
manifest i l’encesa d’espelmes en 
commemoració de les dones i els 
infants víctimes de la violència 
masclista.

AGENDA. Del 17 de novembre al 15 de desembre de 2017

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 26 
12.30 h
Lloc: Centre d’Empreses Casa del 
Marquès 

Tasta el Masnou
Degustació de productes locals i 
vins DO Alella.
Preu: 7 €
Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet 

Màgia júnior, del mag Marín
Activitat emmarcada dins de la 
Setmana Potter. Podeu veure'n 
tota la programació a la pàgina 14 
d’aquest butlletí.
Preu: 3 euros (abonaments de la 
Setmana Potter: consulteu-ne el 
preu a www.harrypotterelmusical.
cat). Venda d’entrades anticipades: 
www.quedat.cat. Taquilla: una hora 
abans de la funció.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

17, 19.15 i 21.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Asesinato en el 
Orient Express (VOSE)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria
 

Dilluns 27 
19 h
Lloc: Els Vienesos

Taller de captació de fons: 
noves fonts de finançament

Curs d’orientació de tècniques 
econòmiques per a associacions. 
Consta de dues sessions. La segona 
serà el 4 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

18 h, 20.15 h i 22.30 h 
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Asesinato en el 
Orient Express (VOSE)

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

Dimarts 28 
15.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia de català
Comentari de la novel·la El mestre 
de Kheops, d’Albert Salvadó. A 
càrrec de Carme Giol (Voluntariat x 
la Llengua). Exemplars disponibles 
a la Biblioteca. Més informació: a 
l’Oficina de Català del Masnou.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Oficina de Català

19.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Xerrada: “Internet segura”
Ho organitza: Oficina de Relacions 
amb la Comunitat de l’ABP de Pre-
mià de Mar (Mossos d’Esquadra) i 

Ajuntament del Masnou

Dimecres 29 
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent)

Trobades amb... Sebastià 
Bennasar

Escriptor, traductor, periodista i 
agitador cultural, nasqué a Palma 
el 1976. Ha publicat una trentena 
de llibres de tots els gèneres 
literaris, excepte teatre, i, com 
ell diu, sobreviu de la literatura i 
l’escriptura.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dijous 30 
17.30 h
Lloc: Ca n’Humet 

Ningú més que l’altre, sessió 
de contes infantils

Activitat en commemoració del 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants i pel foment de la igualtat 
de nens i nenes. Interpretada per 
Sol Galatro i Carlos Saldarriaga. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou
     

DESEMBRE
Divendres 1 
18 i 20.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Coco (Disney - 
Pixar)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

20.30 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Nit de l’Esport 2017
Ho organitza: Ajuntament El 
Masnou

Dissabte 2 
De 10 a 14 h 
Lloc: Edifici Centre (Aula 3)

Disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria

Muntatge de diferents peces de 
bijuteria per aprendre a utilitzar els 
materials més adequats i diferents 
tècniques.
Últim dia d’inscripció: 27 de 
novembre. Inscripció per correu 
electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira 

De 10.30 a 13.30 h
Lloc: Mercat Municipal 

Cuina saludable i de mercat 
a càrrec de Magda Pradas

Activitat per a adults.
Taller de cuina per aprendre 
receptes fàcils per emportar-se la 
carmanyola a la feina o a l’escola.
Ho organitza: A. V. del Mercat del 
Masnou, amb la col·laboració de 
Valira.
10.30 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de 

Monteys

Festa solidària de Nadal
Durant tot el dia hi haurà tallers 
(de postals, de bosses d’olor...), 
jocs, activitats, balls i gresca. Amb 
l’animació dels Diables i Tabalers 
del Masnou. Tot el que es recapti 
es destinarà a les entitats a fi de 
finançar els seus projectes. A les 
19.30 h, els Diables del Masnou 
oferiran sopa de pedres.
Ho organitza: Diverses entitats

De 12 a 00 h
Lloc: Espai Casinet i Blanc de Guix

Llucifest V, Festival d’Art 
Contemporani del Masnou

Consulteu-ne la programació 
sencera a: 
www.elmasnou.cat/llucifest
Ho organitza: Blanc de Guix i 
Ajuntament del Masnou
 
13 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de 
Monteys 

Concurs de magdalenes
Per participar-hi cal portar: Deu 
magdalenes que hàgiu cuinat 
vosaltres i la recepta escrita, ja que 
es farà un petit receptari. Tres mag-
dalenes seran per al jurat i la resta 
es vendran a 1 € (que no siguin ni 
gaire grans ni gaire petites). Poden 
ser dolces o salades. Es rebran 
les magdalenes de 12 a 12.45 h 
i, després, el jurat emetrà el seu 
veredicte. Premi: una petita panera 
sorpresa.
Ho organitza: Fem Fira

18 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de 
Monteys 

Semifinal Petit Masnou Xef
Consulta’n les bases enviant un 
correu a carnsyolanda@hotmail.
com o a la parada de carns Yolanda 
del Mercat del Masnou.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17 i 19.15 i 21.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Coco  
(Disney - Pixar)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Diumenge 3
17 i 19.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Cinema: Coco (Disney - 
Pixar)

Preu: 7 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Dilluns 4 
18 i 20.30 h 

Cinema: Coco  
(Disney - Pixar)

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

Dimarts 5
20.15 h
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Lloc: Cinema La Calàndria 

El Cascanueces (Cinema La 
Calàndria)

Ballet en directe des de la Royal 
Opera House
Preu: Anticipada: 17 €. Taquilla: 
20 €.
Duració: 135 amb un descans
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Dimecres 6 
10 h
Lloc: Per determinar

Patchwork de Nadal
Taller intensiu de Nadal per a 
adults.
Ho organitza: Fem Fira

Divendres 8
De 12 a 14 h
Lloc: plaça d’Ocata

Ballada de sardanes
Amb la Punt Cat Cobla del Masnou.
En cas de pluja, se suspendrà 
l’activitat.
Ho organitza: Agrupació Sardanista 
del Masnou

Dilluns 11 
10 h
Lloc: Lloret de Mar

Estada de quatre dies a 
Lloret de Mar

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

Can Malet

Dimarts 12 
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas

Conferència: “Blancaneus i 
els set nans, la bogeria de 
Disney”

A càrrec d’Albert Beorlegui Tous, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic. Acte per 
a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Dijous 14 
De 17 a 21 h
Lloc: Ca n’Humet 

Trobada d’activitats a Ca 
n’Humet

També divendres dia 15, de 17 a 21 
h, i dissabte dia 16, d’11 a 21 h.
Exposició i tallers amb diverses 
activitats. Mostra d’activitats que 
es faran a Ca n’Humet: biblioteca, 
bookcrosing, activitats infantils 
amb LLeureka, tallers de 
patchwork, fimo, decoració amb 
roba i, fins i tot, jugarem al parxís. 
Ho organitza: diverses entitats

19.30 h
Lloc: Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició 
fotogràfica “#Raconsdel-
Masnou”

Recull de les millors fotografies 
del concurs fotogràfic d’Instagram 
d’aquest estiu.

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Divendres 15 
18 h

Lloc: Pistes esportives de 
Pau Casals, espai social i 
veïnal del Masnou Alt

Curs de cuina familiar (especial 
Nadal).
Infants, cuinem amb els pares!
Més informació al telèfon 600 800 
148 o a l’espai social i veïnal del 
Masnou Alt  (a les pistes esportives 
de Pau Casals), de dilluns a diven-
dres, de 16 a 22 h.
Ho organitza: Luz del Alba i Associ-
ació de Veïns del Masnou Alt

17.30 h
Lloc: Casino del Masnou

Fira de Santa Llúcia 
Mostra del comerç local i de 
proximitat. Actuacions musicals, 
tallers infantils, desfilada de moda, 
tió gegant, Pare Noel...
La Fira tindrà lloc els dies 15, 16 i 
17 de desembre.
Ho organitza: Federació del 
Comerç, la Indústria i el Turisme 
del Masnou, Alella i Tèià

21 h
Lloc: Casino del Masnou

Concert coral amb La 
Teatral

Sopars musicals al bar del Casino
Ho organitza: Casino del Masnou

ACTIVITATS PER A 
JOVES I ADOLESCENTS 
A CA N’HUMET 
Per a més informació i inscripci-
ons sobre les activitats que 
trobareu en aquesta agenda i 
que es realitzen per a joves a 
Ca n’Humet, podeu trucar al 
93 540 32 07, consultar l’app 
del PIJ Masnou, enviar un 
correu electrònic a canhumet@
elmasnou.cat o fer la consulta 
presencialment a Ca n’Humet. 
Les inscripcions en línia es 
poden fer a www.elmasnou.
cat/joventut. 

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

ESPAI D’ACOLLIDA DE 
LA LLENGUA 
Cada dimarts, de 18 a 20 h, a 

Ca n’Humet, tindrà lloc el taller 
d’aprenentatge de la llengua per 
a aquelles persones que viuen a 
la zona d’Ocata i tenen dificultats 
per desplaçar-se al Centre de 
Formació de Persones Adultes.

CALENDARI DE LA 
DEIXALLERIA MÒBIL 

Novembre
Del 21 al 26: Amadeu I 

Desembre 
Del 5 al 10 (dies 6 i 8 de desem-
bre, festius): Can Gaio
Del 19 al 24: Pau Casals

TERTÚLIA LITERÀRIA AL 
VOLTANT DEL LLIBRE 
LAS MUJERES QUE 
CORREN CON LOS LOBOS 
El grup de lectura Dones del Mas-
nou organitza una reunió, dos 
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a 
la seva seu, ubicada al CIRD (plaça 
de la Llibertat, 17), per llegir i 
comentar el llibre Las mujeres que 
corren con los lobos, de l’escriptora 

i psiquiatra Clarissa Pinkola Estés. 
El llibre es deixa en préstec. 
Per a més informació, truqueu al 
628 62 54 37. 

ACTIVITATS 
CONTINUADES DE 
L’ENTITAT AFIBROMARE 
L’entitat organitza, els dilluns, 
sessions d’estiraments; els 
dimarts, txikung o meditació, i els 
dimecres, psicomotricitat. Totes 
les sessions s’inicien a les 17.30 h i 
es porten a terme a Els Vienesos. 

ACTIVITATS 
CONTINUADES A 
L’EQUIPAMENT CÍVIC 
PAU CASALS 
Les entitats Luz del Alba i 
l’Associació de Veïns del Masnou 
Alt organitzen sessions de taitxí 
(txikung), sevillanes, guitarra, 
cuina, artesania, costura pràctica, 
ludoteca i criança dolça a l’Equi-
pament Cívic Pau Casals. Totes 
són gratuïtes, però l’aforament 
és limitat. 

Per a més informació i inscripci-
ons podeu trucar al 600 800 148. 

UN NOVEMBRE MOLT 
ACTIU AL MERCAT 
MUNICIPAL
Els dissabtes del mes de 
novembre, a partir de les 10.30 
h, l’Associació de Venedors del 
Mercat Municipal ha programat 
diverses activitats adreçades a 
diferents edats. Consulteu-ne la 
informació específica.

L’AJTEM ORGANITZA LA 
SETMANA POTTER 
L’Associació Juvenil de Teatre del 
Masnou (AJTEM) ha preparat di-
verses activitats per conmemorar 
el vintè aniversari de la publicació 

del primer llibre de J. K. 
Rowling que va convertir el 
personatge de Harry Potter 
en l’heroi d’una generació 
de lectors: Harry Potter i la 
pedra filosofal. Podeu veure 
tota la programació a la 
pàgina 14 d’aquest butlletí.

EL CENTRE 
D’INFORMACIÓ I 
RECURSOS PER A 
LES DONES DEL 
MASNOU (CIRD) 
CANVIA D’HORARI
Dilluns, de 10 a 14 h
Dimarts, de 15 a 19 h
Dimecres, de 10 a 14 h
Dijous, de 10 a 14 h  i de 15 
a 19 h.

Fins el 21 de novembre, presentació dels projectes dels 
V Premis d'Emprenedoria @elmasnou_jove2017, i dels 
projectes d’empreses de nova creació.

Fins el 30 de novembre, inclusió a la Guia Sanitària 2018.




