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Encarem el final de l’any 2022. Ja hem aprovat el pressupost per al 2023, d’aquí 
a uns mesos arribarem al final de la legislatura i, al maig, noves eleccions 
municipals. Continuem amb moltes activitats que mostren la implicació del 

teixit associatiu amb la participació de l’Ajuntament: el projecte de coeducació amb 
la comunitat educativa, la Festa de la Gent Gran, la Nit de l’Esport i les activitats del 
Mes dels Infants. També seguim amb la programació cultural del Festival Brama! 
d’Art Contemporani o bé la programació musical gràcies al Cor Scandicus, que 
enguany celebra els deu anys del seu naixement. Un any més, hem dut a terme 
als actes reivindicatius del 25 de novembre contra la violència masclista. Per fi 
disposem del nou bus híbrid per anar implementant les millores en la mobilitat 
tan necessàries que encara tenim pendents. Hem iniciat les obres dels jardins del 
Mil·lenari, que també comportaran l’ampliació del Casal d’Avis de Cal Ros de les 
Cabres. Ara iniciem un nou seguit d’obres amb la reurbanització del carrer de Rafael 
de Casanova i una nova plaça pública al voltant de Can Mandri.

Però també s’acosten les activitats de Nadal, com la Fira i totes aquelles activitats 
que omplen la nostra vila per aquestes dates de celebració cívica i familiar. En 
aquest número d’El Masnou Viu podreu veure els diferents actes programats fins a la 
tan esperada Cavalcada de Reis, que enguany també ocuparà la nova via cívica de 
l’actual Nacional II.

Us desitjo a tots i totes bones festes i un bon any 2023. 
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NADAL

Estrenem el mes de 
desembre al calendari, 
arriba el fred, es fa fosc 

més aviat, els llums de colors 
il·luminen els carrers... Tot gran 
esdeveniment ve precedit 
per senyals que l’indiquen i, 
al Masnou, si hi ha un anunci 
inequívoc que el Nadal ja és a 
tocar, és la Fira.  

terme prèviament. De ben 
segur que les 25 parades que 
hi haurà a la Fira us serviran 
d’inspiració per trobar tot allò 
que necessiteu per guarnir la 
casa i, també, per als presents 
que voleu fer aquestes festes. 

Més enllà de les parades 
comercials, aquest mercat 

Tindrà lloc els dies 10 i 11, 
perquè les famílies facin les 
primeres compres i encàrrecs 
per a les festes nadalenques. 
I és que una de les coses més 
emocionants d’aquesta època 
de l’any i el que fa que sigui 
realment una cita especial 
al calendari també són els 
preparatius que es duen a 

nadalenc també n’inclourà de 
gastronòmiques. A més, mentre 
duri la Fira, els qui hi vagin 
podran gaudir d’espectacles 
i activitats com el “Tasta el 
Masnou”, música en directe i 
un espai d’acollida infantil.  Un 
trenet portarà a la Fira totes 
aquelles persones que hi 
vulguin pujar.

El desembre obre les portes de Nadal
L’agenda d’aquestes festes s’enceta amb una fira de restauració i comerç local 

Els llums de Nadal al 
municipi s’encendran a 
partir del 5 de desembre, 
en horari de 18 a 22 h.
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I si féssim un viatge a la nostra 
infantesa i recordéssim tot 
allò màgic i inoblidable que 

conformava el nostre Nadal? 
Les festes de Nadal són les 
preferides dels més petits de 
la casa i, com no podia ser de 
cap altra manera, les activitats 
dedicades a aquest franja 
d’edat protagonitzen gran part 
de l’agenda. 

Un dels plats forts per als més 
menuts de la família serà el 
5 de gener, quan arribaran 

i masnovines a esperar-los al 
port esportiu, o bé a rebre’ls 
pels carrers que recorreran 
durant la Cavalcada pel poble. 
Els carters reials, enviats pels 

Ses Majestats els Reis Mags 
al Masnou per portar regals a 
tots els infants del municipi. 
Ho faran amb vaixell i 
convoquen tots els masnovins 

Reis uns dies abans de la seva 
arribada al Masnou, seran els 
dies 3 i 4 de gener en diversos 
punts del municipi per recollir 
les missives dels més petits.

Nadal amb els més petits
Les propostes infantils faran d’aquestes festes uns dies per recordar

   El 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar desembarcaran al port esportiu a les 17.30 h. RAMON BOADELLA

   Com mana la tradició, els infants fan cagar el tió donant-li cops de bastó. RAMON BOADELLA

 TIÓ DE NADAL 

El tronc amb barretina és un 

personatge de la mitologia 

catalana i és una de les 

tradicions  més arrelades  

per aquestes festes

NADAL
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Consulteu tots els actes infantils a l’agenda de les pàgines 11, 12 i 13 d’aquest butlletí.

   El Nadalem convertirà el Complex Esportiu en un gran parc infantil de lleure i diversió. RAMON BOADELLA

Abans de l’arribada de Ses 
Majestats, perquè els nens i 
nenes gaudeixin al màxim de 
les festes de Nadal, s’oferiran 
propostes variades, com el 
Nadalem, que inclou activitats 
infantils per a diverses franges 
d’edat, entre els 0 i els 12 anys. 
Tornarà a instal·lar-se durant 

quatre dies al Complex Esportiu 
municipal i inclourà des de jocs 
de gran format fins a tallers 
educatius.  

El 18 de desembre, un tió 
gegant que baixarà de les 
muntanyes visitarà el Masnou. 
Els menuts hauran de cantar-

li la cançó i picar ben fort per tal que 
els deixi moltes sorpreses. També 
són diversos els tallers i les activitats 
de caràcter nadalenc organitzats per 
entitats del Masnou. Des d’un taller per 
decorar l’arbre de Nadal o fer un fanalet 
per rebre els Reis fins a una instal·lació 
cooperativa per elaborar un petit 
univers.  

 DE 0 A 12 ANYS

Per aprofitar els dies
festius al màxim, 
els masnovins i 
masnovines d'aquesta 
edat podran divertir-
se al parc de Nadal

NADAL
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Una àmplia gamma de 
propostes lúdiques i 
culturals serviran per 

viure intensament l’arribada 
de Nadal. Les activitats, 
pensades per fer gaudir tant 
els més petits com els grans, 
inclouen concerts i espectacles 
a l’Espai Escènic Iago Pericot, 
exposicions a la Casa de Cultura, 
la representació del Cant de 
la Sibil·la o la degustació de la 
Sopa de Pedres, entre moltes 
d’altres.

Tradició: és temps d’anar 
a veure el pessebre
Un dels costums més arrelats 
d’aquestes dates és el 
pessebre, que representa la 
història que dona sentit a la 
celebració de Nadal. La feina 
dels pessebristes és realment 
una obra d’art i la que farà 
el masnoví Toni Espinosa es 
podrà veure a partir del dia 10 
a Els Vienesos. 

Solidaritat: per Nadal 
i durant tot l’any 
El Masnou continuarà 
revalidant el seu ferm 
compromís amb la solidaritat 
durant els diversos actes 
pensats per augmentar la 
conscienciació del conjunt de 
la ciutadania vers els col·lectius 

més vulnerables. La recollida 
de joguines i dolços, el recapte 
d’aliments per a La Sitja, la festa 
familiar i solidària, i la sessió 
especial de L'Hora del Conte de 
la Biblioteca —aquestes dues 
últimes a favor de La Marató 

Consulteu tots els actes a l’agenda de les pàgines 11, 12 i 13 d’aquest butlletí.

El Masnou s’omple d’activitats
El municipi celebrarà les festes nadalenques amb més d’una vintena d’actes

   La deliciosa Sopa de Pedres tornarà a oferir-se per aquestes festes. 
RAMON BOADELLA

   El Nadal impulsa diferents iniciatives solidàries. RAMON BOADELLA

   El pessebre té una llarga tradició històrica que al Masnou s'ha preservat any rere any. RAMON BOADELLA

de TV3— són algunes de les 
iniciatives solidàries previstes 
per implicar la comunitat 
masnovina en una època 
de l’any en què la solidaritat 
s’accentua i adquireix una 
major rellevància. 

Esport: llarga vida a la Cursa 
de Sant Silvestre 
Aquest any farà 43 anys que 
la Cursa de Sant Silvestre es 
programa al Masnou. Com 
l'any passat, tant la sortida 
com l’arribada seran a la 
Nacional II, a l’altura del carrer 
de Tomàs Vives, davant de 
l’Ajuntament. Els participants 

a aquesta cita popular del 26 
de desembre, tant homes com 
dones, correran plegats en una 
mateixa cursa. Aquesta és una 
novetat de l'any passat, ja que, 
els anys anteriors, les curses 
masculina i femenina es feien 
per separat.

També hi haurà una cursa 
infantil, destinada a recaptar 
fons per a una causa benèfica.

Per als qui s’atreveixin a 
desafiar el fred, poden rebre 
el 2023 amb el primer bany 
de l’any, que s’organitzarà a la 
platja d’Ocata. 

 AGENDA COMPLETA

Tal com diu la dita popular, 
“De Nadal i de Sant Joan, 
només n'hi ha un cada 
any,” i per a aquests dies 
tan especials l'agenda es 
farceix d'experiències per 
espremér-los al màxim

NADAL
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PUBLICITAT
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AGENDA ESPECIAL NADAL
Del 2 de desembre al 22 de gener
  DESEMBRE

Fins al 17 de desembre
De 17 a 20 h
Lloc: Espai de l’Associació Veïnal del 
Masnou Alt a les pistes esportives de 
Pau Casals

Cap infant sense Nadal  
(recapte d’aliments)

De dilluns a divendres en l’horari 
indicat, es recolliran torrons, 
xocolatines, dolços, polvorons... 
Aquests aliments se cediran a La 
Sitja per acompanyar les cistelles de 
la compra mensual de famílies amb 
infants. 
Per a més informació: 669 695 423 / 
masnoualt@outlook.es.
Ho organitza: Associació de Veïns i 
Veïnes del Masnou Alt.
 
Divendres 2
17 i 18 h
Lloc: Sala B de Ca n’Humet 

Espais familiars: Jocs de taula
Per a infants a partir de 3 anys. Hi 
haurà dos torns (de 17 a 18 h i de 18 
a 19 h). 
Inscripció prèvia a www.lleureka.org.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

Dissabte 3
15 h
Lloc: Piscina municipal

100 x 100 el Masnou
Activitat solidària per recaptar fons a 
favor de l’associació Aigua Solidària, grup 
associat a la Fundació Vicente Ferrer.
L’activitat consisteix a realitzar 100 
vegades 100 metres, repartits en 
quatre blocs de 25 sèries.  
Més informació: https://
natacioelmasnou.wordpress.com/.
Donatiu: 10 euros.
Ho organitza: NEM, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.

11 h
Lloc: Ca n’Humet

Taller: Decorem per Nadal
Taller per a adults. Es faran elements 
decoratius per guarnir la taula en 
aquestes dates.
Inscripció prèvia: Per Whatsapp 
(616 014 133) o per correu electrònic 
(femfiraelmasnou@gmail.com).
Preu: 3 euros (donatiu).
Ho organitza: Fem Fira.

11 h
Lloc: Mercat Municipal (inici)

Ruta del Comerç Verd
Ruta per conèixer comerços del 
Masnou que permeten consumir 
de manera respectuosa amb el 
medi ambient i que, per tant, tenen 

12 h
Lloc: Pl. Nova de les Dones del Tèxtil

“Tasta el Masnou”
Degustació de productes locals 
maridats amb vi de la DO Alella a 
l’espai gastronòmic de la Fira de Nadal.
Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

17 h
Lloc: Els Vienesos

Inauguració del pessebre
A càrrec de Toni Espinosa.
Es podrà veure fins al 6 de gener.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament 
del Masnou.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Monopoli d’Eòlia
Una nova comèdia dramàtica 
que forma part del tríptic sobre la 
generació perduda.
Preu: 10 €. 
Venda anticipada: www.quedat.cat 
Taquilla: una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 11
D’11 a 19 h
Lloc: C. de Roger de Flor i pl. Nova de les 
Dones del Tèxtil

Fira de Nadal
Consulteu-ne el programa a les 
pàgines 4 i 5 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

11 h
Lloc: Mina d’Aigua

Visita guiada a la Mina d’Aigua   
Informació i reserves: A l’Oficina de 
Turisme del Masnou ( tel. 93 557 18 34 
/ turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Dansa: El Nadal es felicita... ballant! 
(Gimnàs Maribel’s)

Preu: 10 €. Venda anticipada: al 
Gimnàs Maribel’s / Taquilla: una hora 
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dilluns 12
18 h
Lloc: Sala de les Lletres de la Biblioteca 
Joan Coromines

Xerrada sobre comunitats 
energètiques locals

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 13
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “El Cant de la Sibil·la. 
Origen i tradició”

productes a granel, de proximitat, 
ecològics, amb envasos retornables... 
Cal inscriure-s’hi a: www.elmasnou.
cat/agenda.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

12 h
Lloc: Blanc de Guix (c. de Buenos Aires, 2)

Taller: Natura, art i benestar 
emocional

A càrrec d’Aithne Ferrer.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de Blanc 
de Guix i de la Fundació La Calàndria.

17 i 18.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Taller: Decorem l’arbre de Nadal
Taller per a infants. Es faran elements 
decoratius per decorar l’arbre de Nadal.
Inscripció prèvia: Per Whatsapp 
(616 014 133) o per correu electrònic 
(femfiraelmasnou@gmail.com).
Preu: 3 euros (donatiu).
Ho organitza: Fem Fira.

19 h
Lloc: Blanc de Guix (c. de Buenos Aires, 2)

Festival Brama! 
Més informació a la pàgina 21 
d'aquest butlletí. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de Blanc 
de Guix i de la Fundació La Calàndria.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Delafé, concerts íntims 
Delafé presenta el seu format més 
íntim, acústic i multiinstrumental. 
Una bona oportunitat per gaudir 
de la poesia d’un dels lletristes més 
personals del panorama musical. 
Piano, percussions, xilòfon o guitarra 
van alternant-se en un espectacle 
perfecte per degustar cada paraula i 
gaudir del silenci entre cada nota. 
Entrades: 15 euros. Disponibles a 
www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 6
De 10 a 19 h
Lloc: La Barqueta (sala polivalent)

Festival familiar
Per a embarassades i famílies amb 
infants de 0 a 8 anys.
Ho organitza: Associació La Bànua 

Dissabte 10
D’11 a 23 h
Lloc: C. de Roger de Flor i pl. Nova de les 
Dones del Tèxtil

Fira de Nadal
Consulteu-ne el programa a les 
pàgines 4 i 5 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

A càrrec de Laura de Castellet de 
Ramon, seguida d'un col·loqui obert 
a la participació del públic. Acte per a 
socis i sòcies de l’AEUM.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM).

19 h
Lloc: Pineda de l’Escola Rosa Sensat

Encesa de llums de Nadal
Adreçat a infants i famílies que vulguin 
gaudir d’un moment màgic nadalenc. 
Els grups de percussió Minitrons i 
Sensatorns amenitzaran l’acte.
Ho organitza: AMPA Rosa Sensat.

Dimecres 14
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conte taller: Un, dos tres, salvada
L’Hora del Conte amb taller especial 
per a La Marató de TV3.
Gratuït. Cal inscripció prèvia 
a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca 
Joan Coromines.

Dijous 15
11 h
Lloc: Can Malet (sala polivalent)

Xerrada sobre recursos i serveis per 
a persones amb discapacitat

Nova legislació del dret a la capacitat 
de les persones, nous criteris legals 
respecte a la incapacitació i recursos 
tutelars.
A càrrec de Montserrat Calvet, 
advocada, i Mireia Arch, treballadora 
de la Fundació Tutelar Santa Clara.
Activitat dins el marc dels actes de 
celebració del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat “Posa’t en 
la pell de...”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Divendres 16
17 i 18 h
Lloc: Sala B de Ca n’Humet 

Espais familiars: Art fluor
Per a infants a partir de 3 anys. Hi 
haurà dos torns: de 17 a 18 h i de 18 
a 19 h. 
Inscripció prèvia a www.lleureka.org.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

Dissabte 17
11 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica

El joc de la ruta del tasajo
És una activitat ludificada adreçada 
a infants entre 6 i 10 anys, en què 
descobriran aspectes de la vida 
marinera del Masnou, d’una manera 
entretinguda i innovadora.
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AGENDA NADAL

EXPOSICIONS

“Corazón, reblog” 
Fins a l’11 de desembre,  
a l’Espai Casinet
Exposició col·lectiva d’arts 
visuals sobre la malaltia i el 
benestar, emmarcada dins  
del Festival Brama! Amb Maria 
Ruido, Bea Regueira, Maria 
Alcaide i Maria Sevilla Paris. 
Comissària: Núria Gómez Gabril.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració 
de Blanc de Guix i de la 
Fundació La Calàndria.

“Dones destacades del 
Masnou”
Fins a l’11 de desembre a la Casa 
de Cultura
Exposició que recull les 
biografies d’algunes dones 
emblemàtiques en la història 
del Masnou. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

“Comerç Verd”
Fins al 3 de desembre al Mercat 
Municipal
L’exposició fomenta el consum 
responsable, que té un impacte 
ambiental menor, i dona a 
conèixer els establiments del 
Masnou que permeten a la 
ciutadania dur-lo a la pràctica 
i que estan certificats com a 
Comerços Verds.
Ho organitza: Ajuntament  
del Masnou.

“Transitar”
De l’1 al 23 de desembre a l’Espai 
Jove Ca n’Humet
Exposició reflexiva que 
posa l’accent en el procés 
d’orientació personal: l’itinerari 
vital de cadascú, les pròpies 
tries, les condicions de l’entorn 
i les competències personals. 
S’ofereix per a totes les edats, 
estats de vida i situacions 
personals. En aquest món 
canviant tothom hi té cabuda i 
tothom s’ha d’orientar. Aquesta 
és una exposició vivencial 
i plural, amb continguts 
reals en forma d’imatges, 
textos i testimonis personals 
que tothom pot aprofitar, 
en el marc de les jornades 
d’orientació (In)forma’t 2023.
Ho organitzen: Ajuntament 
del Masnou i Diputació  
de Barcelona.

Concurs d’Instagram de 
Turisme #aiguaalmasnou 
2022
Fins al 15 de gener a la Casa de 
Cultura
Inauguració: 16 de desembre 
a les 19 h

Informació i reserves: A l’Oficina de 
Turisme del Masnou (tel. 93 557 18 34 
/ turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

17 o 18.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Taller: Fanalet de Reis
Taller per a infants. Es faran els fanalets 
per rebre els Reis Mags.
Inscripció prèvia: Per Whatsapp 
(616 014 133) o per correu electrònic 
(femfiraelmasnou@gmail.com).
Preu: 3 euros (donatiu).
Ho organitza: Fem Fira.

19 h
Lloc: Pl. Nova de les Dones del Tèxtil

Sopa de Pedres
Rua pels carrers dels voltants i tast de 
la sopa.
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i Colla de Diables.

20 h
Lloc: Pl. de l’Església

El Cant de la Sibil·la
Representació del Cant de la Sibil·la, 
drama litúrgic i cant gregorià. El 
seguici s'iniciarà a les 19.45 h a la pl. de 
Jaume Bertran.
Ho organitzen: Capitanes del 
Masnou i Coral Scandicus. 
Hi col·laboren: Diables del Masnou.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

Cant coral i jazz: Nadal Jazz Band i 
Coral Xabec

La Coral Xabec, acompanyada de la 
Coral Polifònica Joia d’Alella i d’una 
big band formada per joves talents 
musicals, proposa una celebració amb 
nadales i cançons tradicionals a ritme 
de jazz. Activitat gratuïta.
Ho organitza: Gent del Masnou.

Diumenge 18
De 8 a 13 h
Lloc: Complex Esportiu

Festival de Gimnàstica Rítmica 
Ho organitza: Club de Gimnàstica 
Rítmica del Masnou.

D’11 a 14 h
Lloc: Pl. Nova de les Dones del Tèxtil.

Tió gegant
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

D’11 a 14 h
Lloc: Jardins dels Països Catalans

Festa familiar solidària a favor de 
La Marató de TV3

Ho organitzen: Fem Fira El Masnou i 
Lleureka Projectes Educatius, amb la 
col·laboració d’altres entitats del poble, 
escoles de dansa, un grup de Papallones 
Solidàries i voluntaris i voluntàries.

11 h
Lloc: Escola Ocata

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

Informació i reserves: A l’Oficina de 
Turisme del Masnou ( tel. 93 557 18 34 
/ turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Concert: Maristany & Traver Duet, 
amb l’artista convidada Alba 
Armengou.

Dimarts 3
D’11 a 13 h
Lloc: Espai Cívic els Masovers

Carters reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 17 a 20 h
Lloc: Pl. de Ramón y Cajal

Carters reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimecres 4
D’11 a 13 h
Lloc: Pl. dels Països Catalans

Carters reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 17 a 20 h
Lloc: Pl. Nova de les Dones del Tèxtil

Carters reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dijous 5
18 h
Lloc: Pl. d’Europa (port esportiu)

Cavalcada
Més informació sobre el recorregut a 
la pàgina 8 d’aquest butlletí.
Activitat amb intèrpret de llengua de 
signes catalana.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 7 
11 h (Diferents torns horaris)
Lloc: Sala B de Ca n’Humet 

Un petit univers, instal·lació 
cooperativa

Per a infants a partir de 3 anys. 
Inscripció prèvia a www.lleureka.org.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

Diumenge 8
11 h (diferents torns horaris)
Lloc: Sala B de Ca n’Humet 

Un petit univers, instal·lació 
cooperativa

Per a infants a partir de 3 anys. 
Inscripció prèvia a www.lleureka.org.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

Dissabte 14
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte:  
En Ferran i el tresor pirata

A càrrec d’Olímpia González. Per a 
infants entre 5 i 8 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dimecres 18
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de lectura: Claus i Lucas, 
d’Agota Kristoff

A càrrec de Mercè Pujadas Cid.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Preu: 10 €. Venda anticipada: 
www.quedat.cat / Taquilla: una hora 
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 20
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Per Nadal, toca parlar 
de cuina”

A càrrec de Carme Ruscalleda Serra, 
seguida d'un col·loqui obert a la 
participació del públic. Acte per a 
socis i sòcies de l’AEUM.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM).

Dimecres 21
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de lectura: El tallador de 
canyes, de Junichirô Tanizaki

Conduït per Raquel Picolo.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Divendres 23
18 h
Lloc: Pl. Nova de les Dones del Tèxtil

Tastet de dansa: El Trencanous
Ho organitza: Associació Jove de 
Dansa El Masnou

Dilluns 26
10.30 h
Lloc: Nacional II, a l’altura del carrer de 
Tomàs Vives, davant de l’Ajuntament 
del Masnou

Cursa de Sant Silvestre
Més informació: https://www.lasansi.
com/es/sant-silvestre-masnou.
Ho organitza: La Sansi, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.

Dimarts 27
D’11 a 13 h i de 16 a 20 h
Lloc: Complex Esportiu Municipal

Nadalem 
Per a infants de 0 a 12 anys i les seves 
famílies.
Els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre.
Més informació a la pàgina 7 d’aquest 
butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 9 a 13 h
Lloc: Blanc de Guix (c/ de Buenos Aires, 20)

Casalet de Nadal

Els dies 27, 28 i 29 de desembre. Per a 
infants de 5 a 12 anys.
Immersió en el procés creatiu artístic 
i a diferents tècniques (acrílic, 
fang, tinta xinesa, aquarel·la, etc.)
Inscripcions a blancdeguix@gmail.com.
Ho organitza: Associació Blanc de Guix.

  GENER

Diumenge 1
Hora per concretar
Lloc: Platja d’Ocata

Primer bany de l’any
Més informació: https://
natacioelmasnou.wordpress.com/.
Ho organitzen: NEM i Ocata Vent.
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AGENDA NADAL

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

FÀBREGAS
2

VIAMAR
3

DOMÍNGUEZ
4

DOMÍNGUEZ
5

RIERA
6

RIERA
7

OCATA
8

OCATA
9

DOMÍNGUEZ
10

AYMAR
11

AYMAR
12

FÀBREGAS
13

VIAMAR
14

DOMÍNGUEZ
15

AYMAR
16

OCATA
17

RIERA
18

RIERA
19

AYMAR
20

OCATA
21

RIERA
22

FÀBREGAS
23

VIAMAR
24

DOMÍNGUEZ
25

DOMÍNGUEZ
26

DOMÍNGUEZ
27

FÀBREGAS
28

VIAMAR
29

DOMÍNGUEZ
30

AYMAR
31

OCATA

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

OCATA
2

VIAMAR
3

DOMÍNGUEZ
4

AYMAR
5

RIERA
6

RIERA
7

FÀBREGAS
8

9
DOMÍNGUEZ

10
AYMAR

11
OCATA

12
RIERA

13
FÀBREGAS

14
VIAMAR

15
VIAMAR

16
AYMAR

17
OCATA

18
RIERA

19
FÀBREGAS

20
VIAMAR

21
DOMÍNGUEZ

22
DOMÍNGUEZ

23
OCATA

24
RIERA

25
FÀBREGAS

26
VIAMAR

27
DOMÍNGUEZ

28
AYMAR

29
AYMAR

30
RIERA

31
FÀBREGAS

DESEMBRE 2022

GENER 2023

ALTRES INFORMACIONS 

Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
Places disponibles als cursos i al taller de conversa en català. Carrer 
d’Itàlia, 50, 1a planta / 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat).  
Informació: www.elmasnou.cat/educacio.

Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
Matrícula viva, cursos i tallers. Informació: www.emumm.cat 
692 959 167 / escola@emumm.cat.

Tallers i activitats a l’Espai Jove Ca n’Humet
Informació al perfil d’Instagram @elmasnou_jove 
i a www.elmasnou.cat/joventut. 

ACTIVITATS D’ENTITATS
Bona part de les entitats publiquen les seves activitats estables a 
www.elmasnou.cat/agenda. 

DOCUMENTS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA
•  Aprovació inicial del III Pla municipal de prevenció i atenció a les 

conductes addictives del Masnou 2022-2026. Data de finalització de 
presentació d’al·legacions: 2 de gener de 2023.

•  Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament del Masnou 
per a l’exercici 2023, bases d’execució i plantilla. Del 22 de novembre al 
14 de desembre de 2022.

•  Aprovació inicial del Pla d’accessibilitat del Masnou (apartats “Via pública” i 
“Transports”). Del 2 de desembre de 2022 al 18 de gener de 2023.

•  Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del 
carrer de Sant Jordi i Casa del Marquès per ampliar el parc del Llac. Del 
29 de novembre al 29 de desembre de 2022.

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
Activitats esportives, culturals i lúdiques. Programació setembre-
desembre 2022. Més informació a: www.elmasnou.cat/gent-gran, 93 
557 18 00 i gent.gran@elmasnou.cat.

“EL MASNOU CONCILIA”
Un nou espai d’acollida infantil que vol donar temps lliure a mares i pares. 
Els dissabtes d’octubre, novembre i desembre, els nens i nenes d’entre 4 i 
12 anys podran fer activitats amb monitors i monitores en patis d’escoles. 
En trobareu més informació a: www.elmasnou.cat/igualtat.

RENOVACIÓ DEL DNI
Cal trucar al telèfon d’Atenció Ciutadana (93 557 17 77), de dilluns 
a divendres, de 8.30 a 14 h, o els dijous, de 16 a 19 h, per reservar 
cita. Places limitades. Es donaran, prioritàriament, a la gent gran 
i a les persones amb mobilitat reduïda, així com a les persones 
empadronades al municipi. Les renovacions es fan un cop al mes, 
alternativament, a Els Vienesos (carrer de la Segarra, 12) i a Can Malet 
(ptge. de Marià Rossell, 11). 

WHATSAPP D’ATENCIÓ CIUTADANA
Cal entrar a l’aplicació i enviar un missatge que digui “Hola” al número 
673 638 003. També s’hi pot accedir amb l’enllaç aju.cat/elmasnou. 
Entre moltes altres funcions, permet demanar cita prèvia a l’OAC.

DEIXALLERIA MÒBIL
Per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 
a 13.30 h. 
Ubicació
De l’1 al 4 de desembre: av. de Pau Casals
Del 13 al 18 de desembre: aparcament del c. d’Amadeu I
Del 27 al 31 de desembre: Torrent de Can Gaio (dia 1 de gener, festiu)
Per a les ubicacions del mes de gener, consulteu www.elmasnou.cat.

MERCAT MUNICIPAL: HORARIS ESPECIALS DE NADAL
Obert el 6 de desembre, de 7.30 a 14 h.
Tancat el 8 de desembre.
Obert els dies 24 i 31 de desembre, de 7.30 a 14 h.

Mostra que recull les 
reproduccions d’una selecció 
de les fotografies participants 
en la sisena edició del concurs 
fotogràfic que organitza 
l’Ajuntament a través de la 
comunitat social d’Instagram.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Assemblea Nacional Catalana - 
Al Masnou Decidim 2009-2022 
Del 14 al 22 de gener a l’Espai 
Casinet (Sala C)
Inauguració: 14 de gener 18 h 
amb Jordi Pesarrodona. Durant la 
setmana es faran diferents actes.
Ho organitza: Assemblea 
Nacional Catalana - Al Masnou 
Decidim
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El pressupost de l’Ajun-
tament per a l’exercici 
2023 ja ha estat aprovat. 

Durant la sessió del Ple del 17 
de novembre es va donar llum 
verda a uns comptes que ascen-
deixen a 28.088.820 euros i són 
una mica inferiors (0,29 %) als 
d’aquest any degut en gran part 
a la disminució de la inversió, 
per ser el pressupost de final de 
mandat. Els comptes munici-
pals s’han aprovat amb els vots 
favorables dels dos socis de 
l’Equip de Govern, ERC i PSC 
(11 vots en absència d’una regi-
dora), i en contra de l’oposició 
conformada per Fem Masnou (3 
vots), JxCat-Units (3 vots), Cs (2 
vots) i la CUP (1 vot).

Tal com va explicar l’alcalde, 
Jaume Oliveras, que ostenta di-
rectament les funcions d’Hisen-
da, l’Equip de Govern municipal 
es planteja l’exercici pressupos-
tari del 2023 en un context en 
què caldrà fer front a despeses 
importants, com l’augment dels 
subministraments energètics 
o els augments salarials del 
personal aprovats per l’Estat. En 
un escenari econòmic inesta-
ble, les prioritats marcades pel 

d’estalvi energètic”. “Avançar en 
la forma de gestió dels serveis 
municipals per optar, si escau, 
a procediments de municipalit-
zació” també és un eix rellevant 
d’aquest pressupost. En aquest 
sentit, Oliveras va destacar 
que el 2023 serà el primer any 
complet en què la gestió de 
les escoles bressol municipals 
es farà de manera directa i 
internalitzada, “un canvi que 
ha comportat un increment 
significatiu de la despesa, que 
es veurà compensat per un 

Govern municipal se centren a 
“suavitzar els efectes de la crisi 
econòmica sobre les famí-
lies amb la congelació de les 
ordenances fiscals i l’increment 
en un 26 % de la despesa en 
promoció social”. També, a 
assegurar el bon funcionament 
dels serveis municipals, que, 
tenint en compte l’augment 
de les tarifes per a subminis-
traments, l’alcalde va avançar 
que “continuaran les inversi-
ons per millorar l’eficiència 
energètica i s’elaborarà un pla 

major control i més qualitat en la 
prestació”. D’altra banda, tal com 
va informar el cap del Govern 
municipal i posteriorment es va 
aprovar al Ple, es preveu que el 
2023 s’iniciïn els treballs per a la 
internalització de la gestió del 
servei d’abastament domicili-
ari d’aigua potable per part de 
l’empresa municipal SUMEM, SL. 
Finalment, executar les inversions 
programades i en curs i posar en 
marxa algunes noves inversions 
clau com les derivades del procés 
participatiu i l’ampliació de 
l’Escola Bressol Sol Solet també 
estan marcades com a impor-
tants per culminar l’execució del 
Pla d’actuació municipal.

En el pressupost, que ha rebut 
el vistiplau del Ple, hi apareixen 
anivellats els estats d’ingressos 
i de despeses. Quant als ingres-
sos, aproximadament dos terços 
dels previstos per al 2023 deriven 
de recursos propis –tributaris 
o patrimonials–, mentre que el 
terç restant prové de recursos 
externs, com per exemple, trans-
ferències d’altres administraci-
ons i préstecs per al finançament 
d’inversions. Al Ple, l’alcalde 
va avançar que “és probable 

El Ple aprova el pressupost del 2023
Valorat en 28 milions d’euros per seguir assolint els reptes marcats

DONEM RESPOSTA AL 
MOMENT QUE VIVIM I ALS 
NOSTRES COMPROMISOS

El pressupost 2023 neix 
condicionat: canvi de legislatura, augments 
salarials dels treballadors públics acordats 
per l’Estat, i incidència en els consums per la 
crisi energètica. Són 28 milions d’euros que 
també donen resposta a la crisi econòmica, 
mantenen els serveis públics municipals i es 
destinen a inversions. Impulsem la despesa 
social amb polítiques d’ajuts i prioritzant 
temes com l’educació dels 0 als 3 anys. 
Apostem per polítiques de sostenibilitat, 
com l’energia fotovoltaica, o fem possibles 
les inversions fruit dels pressupostos partici-
patius i altres millores de l’espai públic. 

DIGNIFICAR LA POLÍTICA

Des de Fem Masnou vam 
proposar reduir els sous de 
la classe política un 10 % 

com a condició per aprovar el pressupost. 
L’alcalde va descartar-ho, perquè, va dir, ell 
creu que cal “dignificar la política”.
Al mateix Ple un veí va exposar que viu una 
situació complicada, fruit d’una mesura 
que el regidor d’Urbanisme li havia explicat 
que era culpa de l’oposició. La mentida té 
les potes curtes i al Ple es va constatar que 
allò no era veritat i que la situació del veí era 
únicament responsabilitat del Govern.
Pensem que la millor manera de dignificar 
la política és no mentir al veïnat.

DARRERS PRESSUPOSTOS 
DEL MANDAT

Aquests són els darrers 
pressupostos del mandat, pensats 
per afrontar les despeses derivades 

dels compromisos adquirits —recollits al PAM, en 
l’acord de governabilitat i en la garantia de prestar 
serveis a la ciutadania.
Aquests són uns pressupostos justos, adequats a 
l’època en què estem vivint. La postpandèmia ens 
ha fet posar el focus en la digitalització i la millora 
dels processos de l’Ajuntament. Per tant, una 
part de la inversió està vinculada a les aplicacions 
informàtiques per a alguns departaments.
Aquests pressupostos preveuen la inversió de 
500.000 euros per a projectes participatius, 300.000 
per a la compra d’habitatge social o 150.000 per a 
l’ampliació de l’Escola Bressol Municipal Sol Solet. 
I també es destina una partida per a l’expropiació 
del pati del casino, per fer-ne un espai obert per a 
tothom. 
També recollim una demanda de moltes veïnes i 
veïns que vam defensar quan érem a l’oposició, que 
és un lavabo fix per a la platja.
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que durant l’any 2023 es facin 
convocatòries de subvencions 
de fons Next Generation per part 
de l’Estat o de la Generalitat, amb 
la qual cosa es podrien generar 
ingressos en aquest capítol i 
les modificacions pressupos-
tàries corresponents”. El batlle 
també va recordar que el nivell 
d’endeutament continua molt 
per sota dels màxims previstos 
per la normativa (28,5 %) i que el 
consistori masnoví disposa d’una 
autonomia financera del 65 %.

Pel que fa a les despeses, 
Oliveras va explicar que “el 85 % 
està compromesa” en virtut de 
contractes i convenis vigents 
i l’existència de serveis de ca-
ràcter obligatori. La despesa es 
redueix respecte al pressupost 
anterior en un 0,29 %, limitada 
per la menor previsió d’ingres-
sos. Amb tot, la major part de la 
reducció correspon a la disminu-
ció de nous projectes d’inversió, 
ja que “el 2023 es concentraran 
els esforços a executar projectes 
en curs i posar en marxa només 
alguns projectes singulars, espe-
cialment els proposats pel pro-
cés participatiu”, va dir l’alcalde. 
La partida destinada a despeses 
del personal pateix un augment 
considerable (9,44 % respecte 
a l’any anterior) en resposta als 
increments de les retribucions 
del personal avançades per 

assenyalar que “es concentren 
a executar els projectes que ja 
estan planificats o en curs”. En 
aquest sentit, l’execució dels 
projectes escollits en el procés 
participatiu (l’enllumenat del 
passeig Marítim fins a Montgat 
i la millora de voreres) són una 
prioritat. Les millores generals 
d’espais públics (clavegueram, 
enllumenat, platges i zones 
verdes) i d’equipaments mu-

l’Estat i a la consignació del 
personal subrogat de les escoles 
bressol municipals, derivada de 
la municipalització del servei. La 
priorització dels recursos es veu 
reflectida en l’augment de les 
partides destinades al foment de 
l’ocupació, l’educació i els serveis 
de promoció social.  

Pel que fa específicament 
a les inversions, el batlle va 

nicipals, l’ampliació de l’Escola 
Bressol Sol Solet, i la millora de 
la gestió interna amb inversions 
en equips i aplicacions informà-
tiques també queden reflec-
tides al capítol d’inversions. 
També es destinen recursos a 
reforçar alguns dels projectes ja 
plantejats, com és el cas de les 
comunitats energètiques o l’ad-
quisició de l’equipament cívic 
del carrer del Paraguai. 

AQUEST PRESSUPOST  
RESPON A LES NECESSI-
TATS DE LES PERSONES?

És la pregunta que ens fem. 
I tindria continuació amb una altra: és un 
pressupost de futur?  A vegades els arbres 
no ens deixen veure el bosc. Entenem que 
estem més que mai en un entorn VUCA 
(volàtil, incert, complex i ambigu) i que la 
reducció de les inversions té el seu sentit, 
però les prioritats d’aquest Govern no 
s’acaben d’adaptar a la realitat del dia a dia. 
Responen a una percepció desenfocada de 
la vila i renuncien a polítiques actives que 
facin del Masnou un poble d’oportunitats i 
no pas de renúncies.

Estamos ante unos presupuestos 
que consolidan unos ingresos 
basados en la presión fiscal hacía 
los vecinos. Ya pedimos en su 
momento que para este próximo 
ejercicio se suavizara la presión 

fiscal para hacer más soportable para las familias 
el auge de los precios de la cesta de la compra, 
del IPC, de las cuotas de hipoteca a tipo variable, 
etc. recibiendo una negativa como respuesta. 
Y en cuanto a los gastos, lo que para nosotros es 
lo más importante, la seguridad, sigue siendo 
la gran olvidada, pues seguiremos sin dotar de 
mejores herramientas a nuestra policía local, sin 
más cámaras de seguridad, etc., en definitiva, 
condenando a nuestros vecinos a  tener que 
soportar un nivel de delincuencia por encima 
de lo tolerable (si es que la delincuencia puede 
tolerarse en cualquiera de sus formas). Con estos 
presupuestos, ERC y el PSC siguen dando la es-
palda a los ciudadanos en materia de seguridad, 
mostrando así su incapacidad de garantizar la 
libertad de los vecinos.

Nosaltres voldríem que fos 
la gent la que decidís quin 
poble vol tenir. Per contra, 
aquest pressupost s’ha pensat 
i dissenyat en un despatx, en 

reunions tancades i amb mirada electoralis-
ta. El procés participatiu per definir algunes 
de les inversions ha estat un procés dirigit 
i restringit, amb propostes que signifiquen 
una part ínfima de la inversió global, i cen-
trat, a més, en temes que no són nuclears, 
sinó inversions que en molts casos ja esta-
ven planificades, compromeses o previstes. 
La gent participa, però no decideix res. Com 
sempre ha fet aquest Govern. Estem tan 
distants d’aquest pressupost que no hem 
entrat ni a esmenar-lo, ni a negociar-lo, 
menys encara a aprovar-lo.

DETALL DE LES INVERSIONS PREVISTES PER A L'ANY 2023
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Aprovació inicial del Pressupost General  
de l'Ajuntament del Masnou per
l'exercici 2023, bases d'execució i plantilla.

11 ERC i PSC
9  Fem Masnou, 

JxCAT-Units, Cs 
i CUP

Aprovació del compte justificatiu 
corresponent a l’assignació econòmica 
del Grup Municipal PSC-CP exercici 2021 i 
reconeixement de l’obligació de l’assignació 
de l’exercici 2022. 

13 ERC, PSC i Cs
7  Fem Masnou, 

JxCAT-Units  
i CUP

Aprovació inicial del Pla d’accessibilitat 
del Masnou (apartats “Via pública” i 
“Transports”). 

16  ERC, PSC, 
JxCAT-Units 
i Cs 

4  Fem Masnou  
i CUP

Aprovació inicial de la modificació puntual  
del PGOU en l’àmbit del carrer de Sant Jordi i  
Casa del Marquès per ampliar el parc del Llac. 

11 
ERC i PSC

9  Fem Masnou, 
JxCAT-Units, Cs 
i CUP

Aprovació provisional de la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació 
del Masnou per a la regulació de l’ús 
d’allotjament turístic en llar compartida.

15 ERC, PSC, Fem 
Masnou i CUP 3 JxCAT-Units 2 Cs

Aprovació de l’expedient d’imposició i 
ordenació de contribucions especials per al 
finançament de les obres d’urbanització del 
carrer de Xile –tram nord– en el tram comprès 
entre els números 4 i 12 del Masnou. 

11 ERC i PSC 1 CUP 8  Fem Masnou, 
JxCAT-Units i Cs

Inici de l’expedient d’establiment del servei 
públic municipal d’abastament d’aigua 
potable a domicili. 

Unanimitat

Declaració institucional presentada pel Grup 
Municipal de Cs per a la instauració d’una 
targeta sanitària única al Sistema Nacional de 
Salut per a la millora de l’atenció als pacients.

2 Cs 3 Fem Masnou
15  ERC, PSC, 

JxCAT-Units i 
CUP

Declaració institucional presentada pels 
grups municipals d’ERC i PSC amb motiu 
del 25 de novembre, Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones. 

Unanimitat

X

* No s’inclouen els punts de l’ordre del dia del Ple que són de pur tràmit o en què no hi ha votacions.
* Quan el total de vots no suma 21 significa que no hi eren presents tots els regidors i regidores.



EL MASNOU VIU    DESEMBRE 2022 17

INSTITUCIONAL

   Captura de pantalla de la retransmissió en directe de la sessió. YOUTUBE

   CAP A LA MUNICIPALITZACIÓ  
DE L'AIGUA

Al mateix Ple també 
es va aprovar l’inici de 
l’expedient d’establiment 
del servei públic
municipal d’abastament 
d’aigua potable a domicili

L’Equip de Govern, format 
per ERC i PSC, que té la 
majoria absoluta, n’ha 

tingut prou amb els seus vots 
per aprovar el pressupost de 
l’Ajuntament del Masnou per a 
l’any 2023 al Ple de novembre 
(vegeu les pàg. 14 i 15). Els 
comptes van tirar endavant 
amb els 11 vots favorables de 
l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 
els 9 vots en contra dels grups 
de l’oposició (Fem Masnou, 
JxCAT-Units, Cs i CUP). En 
aquesta sessió plenària només 
van votar 20 dels 21 membres 
del Ple per l’absència d’una 
regidora del Govern. 

Abans de la seva aprovació, 
el debat plenari es va centrar 
en les emenes presentades 
pels grups municipals de Fem 
Masnou i Cs amb demandes 
que seguien la línia d’altres 
pressupostos anteriors 
d’aquest mandat. En el cas de 
Fem Masnou, apostaven per 
la reducció de les despeses 
relacionades amb la classe 
política per destinar-les a altres 
partides de caràcter social i 
mediambiental. En aquesta 
ocasió, la seva portaveu, Neus 
Villarubia, també va posar 
el focus en el foment de 
l’ocupació i la promoció del 
petit comerç local. La llarga 
llista de demandes en forma 
d’esmenes exposades per 
Cs a través del seu portaveu, 
Frans Avilés, se centrava en 
l’augment o la rebaixa de 
diferents recursos, entre els 
quals destacaven nodrir amb 
més quantia les partides 
d’ajuts socials, seguretat 
ciutadana, manteniment 
de la via pública, habitatge 
o promoció econòmica, 
per rebaixar-ne d’altres de 

degudament dotada. La manca 
de polítiques mediambientals 
destinades a millorar el 
litoral també va ser un retret 
d’aquesta formació.

Frans Avilés, de Cs, s’hi va 
mostrar contrari per diverses 
raons, com “no haver previst la 
rebaixa dels tipus impositius 
per intentar descarregar la 
butxaca dels ciutadans”, la 
inclusió d’una gran partida per 
sufragar la municipalització 
de les escoles bressol o la 
insuficient dotació de recursos 
destinats a la seguretat 
ciutadana.

Des de JxCAT-Units, Ivan Ollé va 
defensar el vot contrari per ser 
un pressupost “que no respon 
del tot a les necessitats de la 
ciutadania”. En aquest sentit, 
va retreure que partides com 
l’acció social, la seguretat, 
l’educació, la cultura o el medi 
ambient es podien millorar. 
Amb tot, va afirmar que el seu 
grup s’havia “sentit escoltat” 
amb la incorporació de 
propostes com la millora de 
voreres i calçades o la dotació 
d’uns lavabos a la platja.
Al seu torn, la formació Fem 
Masnou, a través de Neus 

destinades al protocol i la 
comunicació, activitats culturals 
o les despeses derivades de la 
gestió municipal de les escoles 
bressol (per considerar que no 
és competència municipal, sinó 
de la Generalitat).

Les esmenes al pressupost 
d’aquestes dues formacions 
polítiques no van ser 
acceptades. Per respondre al 
grup de Fem Masnou, l’alcalde 
va parlar de l’augment ja previst 
a les partides d’ajuts socials, a 
l’habitatge i a l’educació. També 
va puntualitzar que des d’altres 
administracions s’acostumen a 
rebre ajudes a l’ocupació, motiu 
pel qual no s’havia dotat de més 
pressupost aquesta partida. El 
batlle va ser més contundent 
amb les presentades per Cs, 
en afirmar que responien 
a un desconeixement de 
l’activitat municipal, en incloure 
temes com el desistiment de 
contractes.

En el torn d’explicació de vot, 
les diferents formacions a 
l’oposició van mostrar la seva 
opinió sobre el pressupost. 
Mireia Noy, de la CUP, va 
qualificar-lo de “poc participatiu 
i amb partides que ens semblen 
insuficients”. Va esmentar 
l’habitatge com a matèria 
prioritària que, al parer del 
seu grup municipal, no estava 

Villarubia, va tornar a ser 
crítica amb aquest pressupost 
i va continuar en la línia de les 
esmenes presentades “que han 
estat rebutjades en més d’un 
85 %, fet que justifica el nostre 
vot en contra”. També va incidir 
en la “feina de fiscalització i 
transparència amb la ciutadania, 
ja que no sabem si el que votem 
avui és el pressupost real o la 
foto d’El Masnou Viu”.

Tot i que el debat del 
pressupost va concentrar 
gran part del Ple, aquest mes 
de novembre també es van 
aprovar temes destacats 
com l’inici de l’expedient 
d’establiment del servei públic 
municipal d’abastament 
d’aigua potable a domicili, 
l’aprovació inicial del Pla 
d’accessibilitat del Masnou 
o l’expedient d’imposició i 
ordenació de contribucions 
especials per al finançament 
de les obres d’urbanització del 
carrer de Xile. 

Aprovat el pressupost 2023 sense el suport 
de l’oposició
Els comptes municipals tiren endavant després de rebutjar les esmenes presentades pels 
grups de Fem Masnou i Cs

Llegiu la crònica sencera 
a www.elmasnou.cat/
ple_novembre_2022
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El nou autobús té més 
capacitat i és més còmode 
i segur, a més de ser 
accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda

L'autobús és propietat de 
l'Ajuntament però el servei 
de transport el presta 
l'operadora Moventis

   El primer viatge del nou autobús va ser el 23 de novembre. DOMÈNEC CANO

   Hi caben 30 persones assegudes i 45 dempeus. DOMÈNEC CANO

El 23 de novembre va 
començar a circular el 
nou bus urbà, un nou 

vehicle que presta el servei 
de la línia C19. En ser híbrid, 
representa un pas endavant en 
la sostenibilitat del transport 
públic masnoví, perquè reduirà 
notablement les emissions 
de gasos contaminants i el 
consum de combustible. És 
de tecnologia híbrida perquè 
combina un motor elèctric amb 
un altre de dièsel.

Més enllà de la millora en 
sostenibilitat, el nou vehicle té 
més capacitat i és més còmode 
i segur. A més, és accessible 
per a persones amb mobilitat 
reduïda. Té una capacitat per 

a 30 persones assegudes i 
45 dempeus. L’antic tenia 24 
seients i espai per a 13 viatgers 
a peu dret. L’Ajuntament del 
Masnou ha adquirit aquest 
nou vehicle, un Mercedes-Benz 
Citaro híbrid, per un preu de 
324.885 euros (IVA inclòs), a 
l’empresa EvoBus Ibérica SAU. 
Per tant, l’Ajuntament n’és 
el propietari, encara que el 
servei de transport públic de la 

S’estrena el nou bus urbà, híbrid i amb més capacitat
El nou vehicle, que presta el servei de la línia C19, permetrà reduir les emissions de gasos 
contaminants i el consum de combustible

línia C19 el presti l’operadora 
Moventis.

El nou bus ha passat a fer totes 
les expedicions de la línia C19 
i el canvi de vehicle obliga a 
traslladar una de les parades, la 
que estava ubicada al carrer del 
Primer de Maig, a prop del CAP 
El Masnou. El motiu té a veure 
amb la grandària de l’autobús, 
que impedeix que pugui 
accedir al carrer del Primer 
de Maig. S’ha creat una nova 

parada al carrer de Navarra, al 
costat de la cantonada amb el 
carrer del Primer de Maig, per 
substituir la que s’ha anul·lat. A 
més, val la pena assenyalar que 
hi ha una altra parada situada 
a prop del CAP El Masnou, a la 
intersecció entre els carrers de 
Navarra i de Pompeu Fabra.

El fet que l’autobús antic deixi 
de prestar aquest servei no 
implica que es desballesti. 
Es conservarà a les cotxeres, 
en bones condicions, per 
assegurar la prestació del servei 
de la línia C19 en el cas que el 
nou bus s’hagi d’aturar per fer 
tasques de manteniment o 
reparacions o per algun altre 
motiu. 
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COMUNITAT

   RAMON BOADELLA

   RAMON BOADELLA

Noces d’Or:  
cinquanta anys d’unió

El Masnou, dempeus contra 
la violència masclista

Més de tres-centes persones  
gaudeixen de la Festa  
de la Gent Gran

Un total de 350 
persones van 
participar el 19 de 

novembre en la Festa de la 
Gent Gran, que va tenir lloc 
al Complex Esportiu. A més 
a més de gaudir d’un bon 

L’Ajuntament ha 
homenatjat les parelles 
del Masnou que fa mig 

segle es van prometre amor. 
En aquesta ocasió van ser tres 
matrimonis que, juntament 
amb la seva família, van assistir 
a la sala de plens el 26 de 
novembre per celebrar els 
cinquanta anys de convivència. 
Com a reconeixement, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, i el regidor de 
Cicles de Vida, Sergio González, 

van lliurar obsequis a les 
parelles que van prendre part 
en la celebració. 

Jornada festiva per a la inclusió 
de les persones amb discapacitat

La plaça Nova de les 
Dones del Tèxtil va 
acollir, el diumenge 27 

de novembre, la festa del Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat per gaudir 
d’un bon nombre d’activitats 
i de la mostra d’entitats 
relacionades amb la temàtica.

Més enllà d’aquesta festa, 
s’aprofita l’efemèride per oferir 
dues xerrades, una de les quals 
ja ha tingut lloc. La propera serà 
el 15 de desembre (11 h) a la 
segona planta de Can Malet per 

abordar els recursos i els serveis 
que es posen a disposició de 
les persones amb discapacitat. 
També es parlarà sobre els 
darrers canvis normatius 
vinculats a la incapacitació i als 
recursos tutelars. 

Araceli Morand i Chris Martin ja 
han tornat de l’aventura solidària 

Els masnovins Araceli 
Morand i Chris Martin van 
recórrer el mes d’octubre 

més de 2.000 km al desert del 
Marroc per lliurar material a 
diverses comunitats aïllades. Ho 
van fer per participar a l’Uniraid, 
un Dakar solidari per a joves 
estudiants que especifica que la 
travessia per zones desèrtiques 
del Marroc s’ha de fer conduint 
cotxes de més de vint anys 
d’antiguitat. En el seu cas, han 
viatjat en un Renault Super 5 de 

l’any 88. A primers de novembre 
van visitar l’Ajuntament, que ha 
patrocinat part d’aquest viatge 
solidari. 

 CEDIDA

 RAMON BOADELLA

 RAMON BOADELLA

dinar acompanyats de veïns, 
veïnes i amistats, les persones 
assistents van divertir-se amb 
l’animació del Gran Mogol i 
l’actuació musical del duet 
Esquitx.

La celebració serveix per 
retre homenatge a una 
generació que ha contribuït 
durant dècades al progrés 
del municipi. Forma part de 
la programació de tardor 
d’activitats que organitza 
l’Ajuntament del Masnou per 
a aquest col·lectiu. 

La pluja no va aconseguir 
deslluir l’acte central en 
commemoració del Dia 

contra la Violència Masclista 
la tarda del divendres 25 de 
novembre. L’acte, que es 
va haver de traslladar sota 
cobert, a l’Espai Escènic, va 
començar amb la lectura del 
manifest institucional a càrrec 
de la regidora d’Igualtat, 
Monika González, que va 
refermar el compromís del 
consistori “amb la lluita 
contra totes les violències 
de gènere o per identitat 
de sexe, compromís que 
reafirmarem properament 
amb el primer Pacte Municipal 
per un Masnou Lliure de 
Violències Masclistes i 

LGTBIQ-fòbia”. També va 
anunciar que “aquesta 
mesura anirà acompanyada 
de la posada en marxa d’una 
xarxa de punts liles a tot el 
municipi que reforci i faciliti 
la sensibilització i serveixi per 
millorar les accions de suport 
i abordatge de la violència de 
gènere i per identitat sexual”. 

A més dels parlaments 
institucionals, la 
commemoració va incloure 
una representació teatral 
a càrrec de les dones 
participants en el taller 
“Jo actuo” i lectures i altres 
manifestacions artístiques 
d’alumnes de centres 
educatius del Masnou. 
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CULTURA

L’exposició “Dones 
emblemàtiques del 
Masnou” es pot veure 

a la Casa de Cultura fins a 
l’11 de desembre, si bé es 
traslladarà, després i durant 
uns dies, al Mercat Municipal. 
Es tracta d’una mostra que 
posa en valor les històries 
de dones masnovines 

oblidades i eclipsades, 
però que van destacar en 
camps com l’educació, 
la filantropia, l’empresa 
i el món professional. La 
mostra, organitzada per 
l’Arxiu Municipal, pretén fer 
visibles aquestes dones i 
posar en valor el seu paper 
protagonista en la història. 

Una mostra reconeix les dones 
que han destacat al municipi

El Festival Brama! honora  
la creació contemporània 

Una tertúlia clou els actes 
per celebrar l’Any Joan Fuster 
La periodista Tona Català i l’escriptor Antoni Martí Monterde 
conversen sobre el gran intel·lectual valencià

La inauguració de 
l’exposició “Art, reblog”, 
que reuneix creacions de 

les videoartistes Maria Ruido, 
Bea Regueira, Maria Alcaide i 
Maria Sevilla Paris, va aixecar 
el teló del Festival de Creació 
Contemporània Brama!, que 
s’estén des del 19 de novembre 
fins a l’11 de desembre. 

El cinema és una altra branca de 
la creació que el Brama! aborda 
enguany i, per això, durant 
el Festival s’ha projectat la 
pel·lícula Història potencial de 
Francesc Tosquelles, Catalunya 
i la por (2021, 135 minuts), 
que es va completar amb un 
col·loqui que va comptar amb la 
participació de la directora del 
film, Mireia Sallarès. 

De fet, el Brama! aposta per 
la participació del públic 
en la creació artística. 
Per aquest motiu, es van 

organitzar diversos tallers: 
un d’exploració a través del 
fang, conduït per Ruth Oliver; 
un altre d’artteràpia, a càrrec 
de Sàskia Ferrer; i un tercer a 
l’entorn de la natura, l’art i el 
benestar emocional, de la mà 
d’Aithne Ferrer. 

En el moment de tancar 
aquesta edició es preveia que la 
jornada de més gresca fos la del 
3 de desembre. La programació 
comptava amb actuacions 
musicals de Joan Colomo, 
Yuhniversia, The Judinnis i la 
sessió de DJ d’Eli Kapowsky i, 
també, amb la poesia d’Alícia 
G. i Maria Sevilla. Tot plegat, 
comissariat per Txapu i amb el 
servei de bar i sopar a càrrec 
de Magnòlia Taverna. El Brama! 
d’enguany es completa amb 
la performance Los brotes 
negros, que era previst que Eloy 
Fernández & Eloi el Bon Noi 
brindessin l’1 de desembre. 

   El públic va escoltar amb interès la conversa. DOMÈNEC CANO

   El Festiva Brama! compta amb el suport de l'Ajuntament . RAMON BOADELLA

Una quarantena de 
persones van acudir el 
24 de novembre a la Sala 

Joan Comellas de l’Edifici Centre 
per escoltar el diàleg “Joan Fuster 
i la llibertat”, que van mantenir la 
periodista Tona Català i l’escriptor 
Antoni Martí Monterde sobre 
el gran intel·lectual valencià, 
del qual enguany se celebra el 
centenari del naixement. De 
fet, la tertúlia va cloure els actes 
organitzats al Masnou amb 
motiu de l’Any Joan Fuster.

Tona Català i Antoni Martí 
Monterde, tots dos del País 
Valencià, van compartir amb 
l’auditori les seves reflexions 
al voltant de l’enorme obra 
intel·lectual, literària, filosòfica 
i política de Fuster. Ho van fer 
acompanyats de l’alcalde del 
Masnou, Jaume Oliveras, que 
va assenyalar que “cal continuar 
divulgant la seva obra i el seu 
pensament racionalista, tan 
necessari actualment”.

“Joan Fuster tenia una 
enorme erudició, una cultura 
enciclopèdica i una enorme 
capacitat per aprendre. Era un 
autèntic gegant”, va considerar 

Català. “Fuster va ser un revulsiu 
per a un país, el valencià, que 
portava segles amodorrat, que era 
un autèntic desert”, sentenciava. 
Tant Català com Monterde van 
recordar els atemptats terroristes 
que va patir Fuster, incloent-hi 
bombes a casa seva, a mans de 
moviments d’ultradreta i durant la 
Transició espanyola. Monterde va 
recordar que, “després de les dues 
bombes que van posar a casa 
seva l’11 de setembre del 1981, 
pràcticament va deixar d’escriure, 
només va continuar fent-ho per 
pura supervivència”. Mai no es 
van identificar els terroristes. “Era 
l’època del cop d’estat del 23-F 
—reflexionava Monterde, tot 
recordant que l’única ciutat que 
va veure desfilar els tancs pels 
seus carrers va ser València—”. 
“El tenien en el punt de mira, a 
Fuster, i també a nosaltres, els 
valencians... i a nosaltres, els 
catalans”, va afegir.

Més enllà de la persecució 
política, la conversa, que va 
durar poc més d’una hora, va 
estar farcida de referències 
literàries i periodístiques que 
ajuden a conèixer l’obra i el 
pensament de Fuster. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El darrer Cafè i Empresa 
de l’any va tenir com a 
convidat Pere Navarro, 

president del Comitè Executiu 
del Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (CZFB), que va 
visitar el Masnou per donar a 
conèixer aquest organisme, 
però, sobretot, les noves 
oportunitats sorgides de la 
indústria 4.0.

El 15 de novembre, el Club 
Nàutic del Masnou va 
acollir aquesta trobada, que 
s’organitza trimestralment per 
fer xarxa i compartir reflexions 
sobre temes d’interès per al 
teixit productiu del municipi. 
A més de les persones 
empresàries i emprenedores 
assistents, Navarro va ser 
acompanyat per l’alcalde, 
Jaume Oliveras, i per la quarta 

sorgit de la necessitat de tenir 
un port franc, perquè la ciutat de 
Barcelona fos més competitiva 
a l’hora d’establir el comerç 
internacional, i que “l’origen 
del nom és purament històric, 
perquè el que som és un polígon 
industrial de titularitat pública”. 

Tal com va afirmar Navarro, 
“els darrers anys d’aquest 

tinenta d’Alcaldia i regidora de 
Promoció Econòmica, Maria 
Llarás, i tots tres van coincidir 
a afirmar que el CZFB era un 
dels ens més desconeguts per 
part de la població en general 
i que, alhora, representava un 
important epicentre econòmic.

Fent un repàs històric, el ponent 
va explicar que el CZFB havia 

organisme han estat centrats 
a recuperar l’impuls de la 
indústria a través de l’àmbit 
4.0”. En aquest sentit, va 
donar a conèixer DFactory, un 
edifici del polígon industrial 
que allotja les empreses i 
tecnologies més destacades 
de les principals tendències de 
la indústria 4.0 per potenciar 
l’interès en aquest sector i crear 
sinergies entre elles. Finalment, 
va referir-se al Masnou com a 
exemple d’un àmbit industrial 
que probablement podrà 
establir una relació amb 
aquesta nova economia. 
En aquest sentit, l’ens que 
encapçala Navarro té per 
objectiu “crear una galàxia que 
pugui ser el focus d’atracció en 
l’àmbit europeu, perquè sigui 
el gran centre de la indústria 
4.0 del sud d’Europa”. 

Un Cafè i Empresa dedicat a la quarta  
revolució industrial
Pere Navarro dona a conèixer el Consorci de la Zona Franca i la relació d’aquest ens 
amb la indústria 4.0

   Navarro va compartir algunes de les iniciatives que es couen al gran 
polígon de Barcelona. CEDIDA

   La xerrada inspiracional de Cillán i Giménez va obrir la jornada. CEDIDA

El Masnou posa al centre el talent femení
Les mediàtiques Devermut participen en la jornada dedicada al foment de 
l’emprenedoria femenina

Marta Cillán i Sara 
Giménez, les dues 
noies que tenen el 

reconegut perfil de divulgació i 
activisme feminista @Devermut 
a la xarxa social d’Instagram, 
van obrir el matí del 23 de 
novembre la jornada dedicada 
a l’entorn professional femení. 
La seva xerrada inspiradora 
va servir per conèixer com 
han aconseguit donar més 
visibilitat al col·lectiu LGTBI 
a través de la seva trajectòria 
a les xarxes socials i mostrar 
l’escletxa de gènere que ha 
existit i existeix en l’àmbit 
professional. La manca de 

i l’educació, va fer de 
moderadora i va donar veu a 
altres dones emprenedores 
i empresàries, com Eli Abad, 
sòcia cofundadora d’una 
consultoria tecnològica; 

referents femenins en posicions 
de lideratge, la importància de 
la diversitat en els equips de 
treball i la necessitat que els 
homes prenguin consciència 
d’aquestes situacions van ser 
tres dels temes que van posar 
damunt la taula durant la seva 
intervenció.

A la trobada a la Casa del 
Marquès hi van assistir prop 
de quaranta persones. La 
masnovina Imma Pulido, 
fundadora d’una consultoria 
financera i d’una xarxa 
d’emprenedoria basada en 
la innovació tecnològica 

Gemma Voltas, assessora 
financera i facilitadora d’estils 
de vida, i Montse Pera, 
copropietària i directora 
creativa d’una empresa de 
manufactures.  
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El Masnou torna a viure una gran Nit de l’Esport 

El Masnou va celebrar el 
26 de novembre la Nit 
de l’Esport 2022. Per 

segon any consecutiu es va dur 
a terme a la nau més nova del 
Complex Esportiu, inaugurada 
l’any 2019. El fet que les grades 
s’omplissin de públic demostra 
que s’ha convertit en la gran 
cita anual de l’esport masnoví. 

Es van lliurar quinze guardons 
a equips i esportistes. Alguns, 
pels mèrits assolits el darrer 
any. D’altres, pel compromís 
demostrat, durant anys, amb 
l’esport masnoví. L’acte va 
incloure vuit actuacions a 
càrrec de diversos clubs, que 
van exhibir l’enorme ventall 
de disciplines que es poden 
practicar al Masnou.

“Gràcies a tots els clubs i 
associacions, i a totes les 

persones que formeu part de 
la comunitat de l’esport. Vivim 
en un municipi amb una gran 
vocació esportiva, cosa que el fa 
més just, més solidari i amb més 
qualitat de vida”, va manifestar 
l’alcalde, Jaume Oliveras, al 
parlament de cloenda de la 
festa. El batlle també va agrair 
l’assistència de representants 
de la Diputació de Barcelona, el 
Consell Esportiu del Maresme i 
la Generalitat de Catalunya, que 
van participar en el lliurament 
dels guardons. 

Minuts abans, Ricard Plana, 
tercer tinent d’Alcaldia i regidor 
d’Esports, va ser qui es va 
adreçar al públic. Tant Oliveras 
com Plana van fer un repàs 
d’algunes de les inversions que 
ha fet el consistori per ampliar 
el nombre d’equipaments 
esportius, com la construcció 

de les pistes descobertes del 
parc de Vallmora, i van citar els 
projectes que es volen iniciar 
de manera imminent, com 
la creació d’un nou gimnàs o 
l’ampliació dels vestidors del 
pavelló més antic. 

“Som conscients de la 
necessitat d’espais que fan falta 
i continuarem treballant per 
posar-ne més a la disposició 
dels clubs”, va afirmar Plana. 
Més enllà de les inversions, el 
regidor també va agrair la feina 
i la col·laboració de les entitats 
per dur a terme iniciatives 

com el programa Esport Blau, 
“que permet que cada any 
750 nens i nenes facin natació 
i vela en horari escolar”, o la 
Setmana Escolar de l’Esport, 
“durant la qual els clubs i les 
associacions ofereixen de 
manera desinteressada un munt 
d’activitats esportives; tantes 
que, aquest any, hi han participat 
més de 2.000 nens i nenes”. 

Consulteu els 
reconeixements de la Nit 
de l’Esport a  
www.elmasnou.cat. 

   Foto de grup de la Nit de l'Esport. RAMON BOADELLA
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 MIREIA CUXART

Luci Gutiérrez, 
il·lustradora

La portada d’El Masnou Viu d’aquest 
Nadal té el segell d’una artista local, 
però amb una indiscutible projecció 
internacional. Fa uns quants anys, 
la Luci va residir una temporada a 
Nova York i, a més de sorgir-ne el seu 
primer llibre, English Is Not Easy (ed. 
Blackie Books, 2013), que s’ha publicat 
a vint països, des de llavors treballa 
regularment amb la premsa nord-
americana. 

Un dels seus darrers encàrrecs ha estat 
la imatge per a The New Yorker Festival 
d’aquest any, un festival que organitza 
la revista The New Yorker, amb la qual 
col·labora setmanalment. “És un 
projecte que m’ha fet especial il·lusió; 
encara que no sigui allà, és una manera 
de mantenir el vincle”, explica.

Al llarg de la seva trajectòria 
professional, diversos treballs seus 
han estat reconeguts en certàmens 
internacionals d’il·lustració; en són 
exemples el premi de la Society of 
Illustrators de Nova York o, en l’àmbit 
estatal, un dels Premis Gràffica.

Al Masnou, on té la família, hi va viure dels 
10 als 26 anys, en el que per a ella va ser 
una etapa vital important, i afirma que 
“no sé com hauria estat si hagués passat 
aquells anys en un gran ciutat, però diria 
que, el fet d’haver viscut en un poble, 
on hi ha una sensació que el ritme i el 
temps són més pausats, em va empènyer 
a passar més temps reclosa dibuixant. I 
aquest hàbit l’he mantingut després”.

ENTREVISTA

The New York Times, The 
Washington Post, Wall Street 
Jounal, The New Yorker... i ara, 
portada d’El Masnou Viu. Com 
has rebut aquest encàrrec?
Em va fer gràcia la idea de 
fer una feina per al poble on 
he viscut tants anys. I em va 
sorprendre que sabéssiu de 
mi i la meva connexió amb el 
Masnou.

Com ha estat la gènesi 
de l’obra?
Normalment començo 
dibuixant el que em passa pel 

del paper, si no, no passa res. 
Darrere del meu procés de 
treball hi ha sempre buscar 
no avorrir-me (sovint no és 
fàcil!), i això influeix molt en el 
resultat. Dedico molt temps 
a fer esbossos per buscar 
idees. Es tracta d’obrir camins. 
Alguns no porten enlloc i 
d’altres sí. Un cop trobo la idea 
miro d’explicar-la de manera 
senzilla. Faig servir només els 
elements necessaris i faig servir 
documentació gràfica per ser 
més acurada. Crec que també 
va bé per enriquir la imatge. Si 

cap en relació amb el tema que 
he d’il·lustrar. De vegades perdo 
de vista el tema i després el 
reprenc. Amb sort, surt alguna 
idea que pot servir. És la part 
del procés a la qual dedico més 
temps. Un cop tinc la idea, tinc 
la sensació que la il·lustració ja 
està feta, només l’he de dibuixar. 
I per a aquesta portada he seguit 
aquest procés.

Diuen que la inspiració ve 
quan ve... 
No crec en la inspiració. Passen 
coses quan passes hores davant 

dibuixés una vaca sense mirar 
vaques, semblarien nyus.

Quan vas decidir que 
et convertiries en 
il·lustradora? 
Sempre he dibuixat. El meu 
pare era dissenyador i he 
crescut envoltada d’estris de 
dibuix. Ja de petita m’hi volia 
dedicar. Tot i que durant uns 
anys, després d’haver estudiat 
batxillerat artístic, vaig pensar 
que potser no era el més adient 
per a mi, perquè no era prou 
bona dibuixant, i vaig provar 
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audiovisuals. Però com que 
continuava dibuixant sempre 
que podia, vaig decidir que ho 
havia de provar, i vaig entrar 
a l’Escola Massana a estudiar 
il·lustració i vaig veure que allò 
era el que realment volia fer.

Com va ser l’experiència 
d’obrir-te camí a l’estranger? 
En principi, viatjar a Nova 
York no tenia cap motivació 
professional. Hi volia viure una 
temporada, aprendre anglès 
i m’ho vaig prendre com un 
parèntesi laboral. Mentre hi 
era em van passar el contacte 
d’un director d’art de The New 
York Times i el vaig anar a veure. 
Tornant a casa em vaig trobar 
un correu amb el meu primer 
encàrrec. Des de llavors que 
treballo principalment per a 
revistes i diaris dels EUA, ara ja 
fa quinze anys. D’anglès, però, 
n’he après només una mica!

I d’aquesta experiència en va 
sorgir el llibre English
Is Not Easy.
English Is Not Easy és el resultat 
de la meva estada a Nova York. 
De la necessitat que aquell 
intent d’aprendre anglès no 
tingués un resultat frustrant i 
de pair el viatge. Vaig ajuntar 
els dibuixos de carrer que vaig 
fer allà amb els apunts de les 
classes d’anglès i vaig fer un 
manual a la meva mida. No sabia 
si tindria sortida, perquè era un 
llibre difícil de catalogar, però no 
em preocupava, perquè era un 
projecte personal que volia fer 
de totes maneres. El recorregut 
que ha tingut el llibre després ha 
estat del tot inesperat.

Després de dos llibres 
publicats, treu el cap un 
tercer?
Soc lenta treballant amb 
els meus projectes. Per fer 
English Is Not Easy vaig trigar 
tres anys i per fer Manual de 
autodefensa me n’hi vaig estar 
cinc. També és una batalla 
aconseguir temps enmig dels 
encàrrecs. Després del segon 
llibre necessitava un descans i 

solen contenir un abundant 
ús del blanc i negre en 
contrast amb pocs colors 
bàsics. Té alguna finalitat 
aquest joc cromàtic?
M’interessa el dibuix sense 
artificis i això ho trobo en el 
dibuix més senzill, en la línia 
de dibuix en blanc i negre. Em 
sembla més expressiu. És com 
buscar l’essència i l’autenticitat. 
Això em ve dels dibuixos de 
quadern, que són dibuixos 
espontanis i sense cap finalitat 
que molts dibuixants fem 
en una llibreta que sempre 
portem a sobre. I en realitat és 
del que estic més satisfeta i és 
el que voldria aconseguir en 
dibuixos que sí que tenen una 
finalitat.

Al Masnou hi ha un 
bon planter de dones 
il·lustradores. Com valores 
la situació i les condicions 
laborals de les professionals 
del teu àmbit? 
La precarietat és extensiva a 
tot el gremi. Les tarifes són 
baixes i les condicions sovint 
són abusives. És difícil viure 

abaixar el ritme, i, com que soc 
lenta, també ho soc descansant! 
És a dir, que ara per ara no hi ha 
llibre a la vista.

L’humor és un tret 
característic en molts dels 
teus treballs. Et serveix com 
a mitjà per enfrontar-te a la 
realitat amb sentit crític?
L’humor serveix per treure ferro 
a les coses. Potser em serveix 
per viure menys espantada! 
Crec que per a mi és una 
manera de processar la realitat. I 
també de canalitzar la mala llet; 
per ara, és l’única manera que 
tinc de treure-la.

L’ús del color és un altre 
element destacat del teu 
estil. Les teves il·lustracions 

de la il·lustració en aquest 
país. I la precarietat sempre 
s’acusa més en les dones. Però 
diria, tot i que sense cap dada 
contrastada, que la situació 
pot estar canviant, perquè ara 
veig més feina d’il·lustradores 
joves. Tot i així, crec que es 
manté el prejudici que el que 
fan les autores és per a públic 
femení.

Creus que els territoris sí 
que delimiten el respecte 
econòmic cap a la teva 
professió? Hi ha més interès 
i està més ben valorada la 
il·lustració als Estats Units 
que aquí?
Sí, hi ha força diferència. Com 
a mínim tenen clar que és 
una feina. Aquí, en el fons, hi 
ha la idea que, si et dediques 
a algun sector artístic o del 
món de la cultura, ho fas per 
plaer i la part econòmica és 
secundària. Només la manera 
de presentar els encàrrecs ja és 
molt representativa: els d’aquí 
acostumen a no esmentar 
el preu i els d’allà te’l diuen 
sempre d’entrada. 

"Dedico molt temps a fer 

esbossos per buscar idees. Es 

tracta d’obrir camins. Alguns 

no porten enlloc i d'altres sí"

   La Luci sempre porta una llibreta a sobre per fer dibuixos espontanis.
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donar-vos d'alta al butlletí 

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

Les fotos que més
agraden a les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

02_@CORONADO.MATIAS

05_@MARTA_ALBERTI

03_@MARTA_ALBERTI

09_@MRIFAB

Gran nevada del 15 de gener de 1914 al Masnou. Va nevar a tot 
Catalunya i es van acumular 24 cm de neu a Barcelona, amb una 
temperatura mínima de -4,3 ºC. 
Arxiu Municipal del Masnou, fotografia 32774, donació de Rosa 
Pagès Arenas.

Quan es pot pescar a les platges del municipi?

De l’1 d’octubre al 14 de maig es pot pescar a qualsevol hora del dia 
i del 15 de maig al 30 de setembre només es pot fer entre les 21 i les 
8 h. Fora d’aquest horari, està prohibida la pesca a tot el municipi, 
excepte a la platja de pescadors, ubicada 200 m abans d’arribar al 
municipi de Premià de Mar.

D’altra banda, fa uns anys es va prohibir la pesca a l’Espai Saludable 
de la platja d’Ocata (una zona que va des de l’altura del carrer de 
Tomàs Vives fins al carrer dels Capitans Comellas).

Per pescar, cal tenir permís de pesca recreativa, que és una 
autorització que lliura la Generalitat de Catalunya.

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (16-11-2022)
Identificats dos homes com a presumptes autors d’actes vandàlics 
contra parquímetres i senyalització viària.
La xifra dels danys causats als parquímetres a #elMasnou des de la 
posada en marxa de la zona verda ascendeix a 24.189 euros.
Més informació: cutt.ly/RMROSpV 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (13-11-2022)
Exposició: “Dones destacades d’#elMasnou”
Recull de les biografies d’algunes dones emblemàtiques en la 
història del municipi.
Inauguració: el 18 de novembre, a les 19 h, a la Casa de Cultura.
Activitat emmarcada dins del Dia Internacional contra la Violència 
Masclista. 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (24-11-2022)
Ja tenim data per a la Fira de Nadal d’#ElMasnou.
El 10 i l’11 de desembre.
S’estendrà pel carrer de Roger de Flor, entre la plaça Nova de les 
Dones del Tèxtil i la de la Igualtat.
Hi haurà un mercat nadalenc, restauració, música, tallers i un espai 
d’acollida infantil. 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (18-11-2022)
Els masnovins Araceli Morand i Chris Martin ja han tornat de 
l’aventura solidària Uniraid!
Van recórrer més de 2.000 km al Marroc per lliurar material solidari a 
comunitats del desert.
Han visitat @elmasnou_cat, que en va patrocinar la participació, per 
explicar l’experiència. 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (20-11-2022)
Avui és el Dia Universal de la Infància. Ja heu vist les activitats per 
celebrar-lo?
A l’inflable dels residus, els infants poden repassar què va a cada 
contenidor. 
També hi trobareu el Didaltruck, una furgoneta on aprendre a 
donar una volta a la vostra roba. 
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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per 
tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i 
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet 
arribar al Departament de Comunicació.

Neus Tallada
Regidora 
del grup municipal 
d’ERC-AM

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

comptes amb responsabilitat i rigor 
d’allò que recollíem com a objectius al 
nostre programa: mesures al voltant del 
comerç local com la sostenibilitat o com 
posar en valor la proximitat i la qualitat. I 
ho fem treballant estratègies de suport, 
com per exemple, al Mercat Municipal, 
on dediquem esforços per adequar-lo 
amb una reforma que el transformi en un 
nou espai social vinculat al producte i la 
gastronomia, perquè simbolitza tot allò 
pel que apostem. Una bona mostra va 
ser la darrera edició dels Mercats amb 
DO, el mes d’octubre passat, i la segona 
edició de l’Escuracassoles durant la 
Festa Major.

Amb la perspectiva de treballar per a les 
persones i dinamitzar el poble en l’àmbit 
comercial, al costat del Masnou Comerç, 
Nou Masnou i associacions comercials 
locals, hem consolidat La Fira Comercial 
i Gastronòmica celebrada al mes de 

maig, dotant-la d’identitat i vinculant-la 
al mar, que ens ha acompanyat al llarg 
de la història i caracteritza la nostra 
gastronomia, i complim així un més dels 
nostres objectius. 
 
I de la mateixa manera, com que Nadal 
és temps de família, de retrobaments i de 
celebració, la Fira de Nadal està prevista 
el 10 i l’11 de desembre, amb expositors 
comercials i restauradors locals amb 
propostes nadalenques que convertiran 
el carrer de Roger de Flor en l’espai 
social i de trobada que uneix els eixos 
comercials principals de la vila i que tant 
ha transformat el poble.

No podem oblidar-nos de la campanya 
nadalenca per excel·lència, el 
“Queda’t”, consolidada i esperada per 
tothom i que aposta per la compra 
local, premia els més fidels i beneficia 
el teixit comercial.

Oferta cultural

Amb el ferm objectiu de consolidar 
l’oferta cultural de la vila, en tots els 
àmbits, aquest desembre podrem gaudir 
de música, amb Delafé i la proposta 
de jazz de Maristany i Traver, teatre, i la 
programació de les nostres entitats a 
l’Espai Escènic Iago Pericot.

I posant el focus en l’art, els joves, 
la creació i la nostra voluntat de fer 
créixer aquests espais de pensament i 
creació de xarxa local d’artistes, no ens 
podem oblidar del Brama!, el festival de 
creació contemporània; ni de la recent 
i reeixida edició del Zampa, premi al 
fotoperiodisme; ni del nou espai de 
Vallmora, on vam compartir una nit 
de música envoltats de natura i que, 
amb l’obertura de la guingueta, ha 
esdevingut un nou punt de trobada 
familiar, cultural i d’oci que dona vida a 
aquesta zona del poble.

pròpies dificultats emocionals? Com 
acompanyo les dificultats de l’altre? 
Quines polítiques fan els governs 
d’arreu? En general, ben poques 
polítiques de prevenció. Ara i aquí 
patim retallades importants de 
sanitat. Tot i que els símptomes de 
malestar i patiment no tenen horaris, 
a la població ens han deixat sense 
urgències a la nit, fet que afecta, sobretot 
i amb diferència, qui té menys recursos 
i qui és més vulnerable. La qüestió 
és prioritària, perquè va de drets 
humans, de salut i de vida.

Venim de temps de molt tabú (a 
poc a poc es van trencant), d’un 
enfocament molt biologista (abús 
de diagnòstics, sovint a primera vista, 
amb l’estigmatització que comporten, i 
d’abús de psicofàrmacs), de vulneració 
de drets, i de manca de recursos per 

afrontar i gestionar adequadament. 
Arreplegant altres paraules del 
Víctor Frankl: “L’home està subjecte a 
condicions biològiques, psicològiques 
i sociològiques”. El futur sembla més 
esperançador si caminem cap a aquest 
enfocament, que veu la persona com un 
tot, més enllà dels seus símptomes, del 
seu patiment emocional i del diagnòstic, 
si cal fer-ne. Es veu la necessitat d’una 
atenció més personalitzada per part 
de les professionals dels centres de 
salut, des de l’escolta, centrada en la 
persona i en les seves necessitats, i un 
acompanyament més respectuós i més 
amable. A la pràctica, però, avancem 
a pas molt lent des d’aquesta mirada 
més àmplia, més humanista.

Com que la salut mental és una 
necessitat per a tothom, va de 
corresponsabilitat. Cadascú té 

el dret i el deure de contribuir-hi: 
individualment, segons les pròpies 
necessitats (gestió emocional), en el 
suport a l’altre (acompanyament), i fent 
xarxa per aportar, qüestionar, reivindicar 
i exigir. El Govern del municipi també 
n’és molt responsable, i hi té molt a 
dir i a fer, amb polítiques preventives 
i de suport i d’atenció per al benestar 
emocional de la població... Referent als 
governs de Catalunya, de l’Estat, i de 
més enllà, és una indecència que la 
seva escala de valors (allò que val) i les 
seves polítiques sanitàries, així com 
d’educació, socials i de medi ambient, 
no siguin prioritàries. Per la part de 
responsabilitat que ens pertoca, i per al 
bé comú, des de l’espai públic i trucant 
als seus departaments, tenim el dret i el 
deure de reivindicar i reivindicar-nos.

TRIBUNA POLÍTICA

Escoltem la salut mental, pensem-la, 
reivindiquem-la 

Recordant paraules del Víctor Frankl: 
“La teva última llibertat és triar la teva 
actitud”.

Quina és la meva actitud envers 
la salut mental? Com afronto les 

Grup Municipal 
de Fem Masnou

Dinamitzem el comerç i la cultura 

Compromís i compliment 

Arribat el mes de desembre i acabant 
l’any, és moment de fer balanç, de retre 

Desitjo que la màgia de Nadal
impregni la teva vida.
Que no et manqui l'escalfor de la família 
i de les amistats en aquestes dates tan 
assenyalades.
Que puguis recordar els que ja no són 
a la taula amb un somriure i que creïs 
moments nous plens d'amor i alegria.
Que aquest nou any et permeti aconseguir 
objetius personals i professionals, però, 
sobretot, que no faltin la salut 
ni el bon humor.
Bon Nadal i bon any 2023
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menas, instalar cámaras de seguridad, 
etc., y la respuesta del Gobierno de ERC 
y el PSC siempre es la misma: un no 
rotundo, somos unos exagerados y unos 
alarmistas.

Pero claro, mirar para otro lado nunca 
ha resuelto los problemas, sino más 
bien, los hace mayores. Actuar como si 
Masnou fuera un pueblo idílico en el que 
la seguridad está controlada, no es más 
que gobernar de forma irresponsable, 
pues les guste o no a este gobierno, 
Masnou no es seguro. Probablemente 
tampoco sea más inseguro que otras 
poblaciones, pero eso nos da igual, 
porque podemos y debemos mejorar las 
herramientas para que nuestros vecinos 
vivan lo más tranquilos posible, y que no 
sufran cada vez que cierran su casa para 
irse a trabajar o de vacaciones por si les 
entran a robar. 

No nos conformamos con un nivel de 
delincuencia crónico, así que hay que 
invertir más en seguridad. 

Según una reciente encuesta realizada a 
vecinos del Masnou (https://dibarometre.
diba.cat/#/8118), la mayoría de los 
encuestados consideran que el primer 
problema es la seguridad ciudadana (un 
52% de las personas escogieron esta 
opción) y que lo primero que harían 
si fueran el Alcalde sería reforzar la 
seguridad (en este caso, un 53% de las 
personas escogieron esta opción). A 
esta sensación se une que según datos 
provenientes de la Policía Nacional, 
Guardia Civil, policías autonómicas y 
policías locales que proporcionan datos 
al Sistema Estadístico de Criminalidad, si 
comparamos los delitos cometidos en el 
primer trimestre de 2021 con el primer 
trimestre de 2022, vemos que los hurtos 
han pasado de 27 a 43 (un aumento del 
59%), los robos con fuera en domicilio 

de 6 a 21 (un aumento del 250%) y que el 
total de infracciones penales ha subido 
un 27%.

Con estos datos, ¿por qué sigue el 
Gobierno de ERC y PSC mirando hacía 
otro lado? ¿Es que son incapaces de 
proteger a sus ciudadanos? Si son 
incapaces, ¿por qué no lo reconocen y 
piden ayuda? 

Probablemente deben pensar que 
mejorar la seguridad requiere de mucho 
esfuerzo personal y económico y que 
da menos votos que asfaltar calles, por 
ejemplo, pero se equivocan al pretender 
hacer cálculos políticos con la seguridad, 
pues sin seguridad no hay libertad, 
que es el derecho fundamental más 
apreciable que tiene el ser humano y 
por cuya garantía se deben agotar todos 
los recursos disponibles. Aquí estará 
siempre Cs.

Romà López
Portaveu del Grup 
Municipal de 
JxCAT-Units

qui ens llegeix sap que tota inversió 
en infraestructures noves requereix 
no només despeses per executar-les, 
sinó que després caldran despeses 
anuals de manteniment. Sorprendrà 
si diem que no es preveu de manera 
adequada en els pressupostos anuals? 
I quines conseqüències podem veure? 
Voreres i calçades que requereixen 
reparacions, així com instal·lacions 
municipals que necessiten millores. 
Però per fer-ho possible cal un canvi 
d’orientació del Govern, amb una 
aposta clara per invertir amb un pla 
urgent de manteniment de l’espai 
públic i de les instal·lacions. No pot 
seguir el camp d’esports d’Ocata en 

l’estat actual. No poden ser un perill els 
vestidors de la piscina municipal amb 
risc d’esfondrament d’algun sostre. 
No hi ha d’haver voreres perilloses 
ni zones verdes desateses amb una 
sensació de poca cura en general. No hi 
pot haver carrers amb senyalitzacions 
contradictòries o insuficients. Ni 
enllumenat feble en alguns carrers 
allunyats del centre. No podem tenir 
l’Espai Casinet sense ampliar-ne l’ús amb 
la inversió necessària. Així no és estrany 
que la gent acabi tenint la sensació 
que hi ha desordre, despreocupació, 
desharmonia i deixadesa per part del 
governant. Abans d’iniciar projectes 
nous, cuidem el que ja tenim. 

Ens agradaria girar com un mitjó aquest 
article i poder dir que el Govern ha 
traçat un bon pla de manteniment; que 
ara prioritza el manteniment de l’espai 
públic i la conservació dels equipaments. 
Una bona gestió en aquest àmbit ens 
pot evitar molts maldecaps en el futur 
i afavoreix, de ben segur, el benestar 
de tots els masnovins i masnovines. 
Si l’Equip de Govern rectifica, ens 
trobarà amb la mà estesa per fer feina 
plegats!

PD: Desitgem per Nadal aquest canvi 
d’orientació del Govern, i compartim 
amb tots vosaltres un desig de pau, 
salut i llibertat.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

La seguridad no es prioridad de este 
gobierno

Llevamos años reclamando mejoras para 
garantizar, en la medida de lo posible, 
la seguridad de nuestros vecinos, sus 
casas y sus bienes. Hemos solicitado la 
elaboración de un plan anti ocupación, 
hemos exigido, conforme a ley, mayor 
presencia de Mossos en nuestro 
municipio (brillan por su ausencia), 
aumentar la plantilla de la policía 
local, dotar a los agentes de mejores 
herramientas, desmantelar el centro de 

Ens cal un pla urgent de manteniment

Ens hem malacostumat a un govern 
ERC-PSC amb una clara orientació 
a l’obra nova o a fer promeses d’allò 
que volen fer. Però no tenen prou 
voluntat per vetllar per la conservació 
dels equipaments municipals ni el 
manteniment de l’espai públic. No 
és la seva prioritat. Estem segurs que 




