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Estem a punt d’entrar a les festes de Nadal, època en què les activitats i les celebracions 
recobren protagonisme. Deixem un novembre amb molta activitat política i també 
municipal: unes eleccions generals amb la victòria d’ERC al Masnou i la incertesa en l’àmbit 
de la política espanyola, un pressupost municipal aprovat per a l’any 2020 que ens permetrà 
tirar endavant moltes actuacions, els actes de denúncia de la violència contra les dones al 
voltant del 25 de novembre i la reivindicació de la memòria històrica amb el llibre escrit per 
Rosa Toran La repressió al Masnou (1939-1952), sobre els consells de guerra que van patir 
molts masnovins i masnovines. El Govern municipal d’ERC està tancant ja la redacció del 
Pla d’actuació municipal (PAM) per a aquest nou mandat municipal i som a l’inici del debat 
que es produirà de pressupostos participatius en l’àmbit de les inversions. També acabem i 
comencem l’any amb un bon grapat d’actuacions de millora de l’espai urbà.

L’Ajuntament, amb les entitats de la nostra vila, com cada any, programa un munt d’activitats 
per a aquestes dates. Acabem de gaudir de la Fira de Nadal, organitzada per la Federació 
del Comerç amb el suport de l’Ajuntament, que ha inclòs la primera mostra gastronòmica, 
propostes que han estat un èxit de participació al llarg de tot el carrer per a vianants de Roger 
de Flor i la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. Enguany gaudirem d’un Nadalem dedicat als 
nostres infants amb molta força i empenta, i intentarem arribar al màxim de nens i nenes de 
la nostra vila. Concerts i activitats culturals ompliran els carrers del Masnou tots aquests dies 
fins a l’arribada dels Reis Mags.

Gaudim tots i totes en comunitat i també amb la família i les amistats d’aquestes festes tan 
especials. 
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NADAL

El cap de setmana del 
30 de novembre i 1 de 
desembre, el Masnou va 

donar el tret de sortida a les 
celebracions nadalenques amb 
una fira carregada de productes 
relacionats amb aquestes festes 
que es va instal·lar, per segon any, 
al centre del municipi. 

Des de l’inici del carrer per a 
vianants de Roger de Flor fins 
a l’altura del carrer de Navarra, 
es van instal·lar prop d’una 
cinquantena d’expositors i, com 
a novetat d’enguany, la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil va 
acollir, paral·lelament, la primera 
mostra gastronòmica “Tasta i 

Cuina el Masnou”, amb tretze 
expositors, tots locals, que van 
oferir creacions culinàries amb 
elements identitaris de la tradició 
gastronòmica del municipi. Els 
aparadors expositius d’artesans 
i comerciants es van combinar 
amb una graella d’activitats 
diverses que va incloure tallers de 

manualitats, espectacles de carrer 
o exhibicions de balls.

> Inici de la campanya “Queda’t”
La Fira també va ser l’inici de la 
campanya “Queda’t al Masnou”, 

que, fins al dia 31 de desembre, 
ofereix la possibilitat de participar 
i aconseguir premis per comprar 
en establiments locals. El Punt 
d’Informació Municipal del 
Masnou (PIMM), instal·lat a 

La Fira dona la benvinguda al Nadal
Acompanyada de la primera mostra gastronòmica i diverses activitats

 La plaça Nova de les Dones del Tèxtil va acollir la primera mostra gastronòmica “Tasta i Cuina el Masnou”. RAMON BOADELLA

 El carrer de Roger de Flor es va omplir d’expositors. RAMON BOADELLA

 AL ROVELL DE L’OU 

Per segon any, 

la Fira de Nadal es va 

instal·lar al centre 

del Masnou
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 Una banda va animar el carrer amb la seva música. RAMON BOADELLA

l’esdeveniment firal, va ser la 
primera cita del repartiment de 
les bosses reutilitzables de la 
campanya i, també, de distribució 
de butlletes per participar en el 
sorteig de deu premis de 300 
euros cadascun per gastar als 
negocis del Masnou. Un cop 
passada la Fira, les persones que 
hi vulguin participar poden fer-ho 
emplenant les butlletes i recollint 
les bosses de la promoció als 
punts fixos. 

> Com participar-hi
Per participar en el sorteig 
i per obtenir una bossa, cal 
reunir tres segells que acreditin 
haver comprat en negocis del 
municipi. S’han d’entregar les 
butlletes als punts d’informació 
que s’instal·laran amb aquest 

propòsit. Allà s’inscriurà la 
persona al sorteig i se li lliurarà 
una bossa reutilitzable, fins 
que s’esgotin les 3.000 unitats 
disponibles. Els punts on cal 
adreçar-se per lliurar les butlletes, 
inscriure’s al sorteig i obtenir una 
bossa són els següents:

> Punts fixos
•  Edifici Centre: De dilluns a 

divendres laborables, d’11 a 13 h 
i de 16 a 19 h.

  Una de les cinquanta parades que es van instal·lar al llarg del c. de Roger de Flor. 
RAMON BOADELLA

 Els tallers de manualitats infantils van tenir molt bona acollida. RAMON BOADELLA

 Exhibició de cuina a la mostra gastronòmica. RAMON BOADELLA

  PREMIS

La Fira va marcar l’inici 
de la campanya comercial 
"Queda’t", que s’estendrà 
fins al 31 de desembre

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

•  Espai Municipal Els Vienesos: 
Fins al 21 de desembre del 
2019. De dilluns a divendres 
laborables, de 16 a 18 h.

> Guarnir els aparadors per Nadal
Els establiments del municipi, 
empreses de comerç, de serveis i 
paradistes del Mercat Municipal 
que ho desitgin poden participar 
en la nova edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal 2019, 
que repartirà premis entre 
els comerços que decorin els 
seus aparadors amb temàtica 

relacionada amb les festes 
nadalenques. Les inscripcions 
es podran fer fins a l’11 de 
desembre a comerc@elmasnou.cat. 

>  Entren en vigor les tarifes de 
l’aparcament de la plaça Nova 
de les Dones del Tèxtil

L’1 de desembre van entrar en 
vigor les tarifes de l’aparcament 
municipal situat sota la cèntrica 
plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil. No obstant això, aquest 
aparcament es podrà utilitzar 
gratuïtament en horari diürn si 
és per fer compres o per utilitzar 
algun servei dels comerços, 
establiments o empreses que 
s’hagin adherit al conveni 
específic que ha elaborat 
l’Ajuntament.  
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El Nadal dona cabuda a tot tipus d’activitats. Al Masnou, les 
propostes per a aquestes festes vinculen l’entreteniment 
i l’esbarjo a sessions culturals, competicions esportives o 

projectes solidaris, entre d’altres. Així, a les activitats tradicionals s’hi 
sumen un seguit d’iniciatives complementàries amb l’objectiu que 
tothom gaudeixi d’uns dies de bons plans per als més petits, però 
també per als grans. 

 El pessebre municipal s’exposa a Els Vienesos. RAMON BOADELLA

En el moment de tancar aquesta edició, estava previst que el col·lectiu 
de la gent gran del municipi es trobés a l’Espai Escènic per a una 
celebració prenadalenca, l’11 de desembre. També, que la tarda del 
dissabte 14 tingués lloc la inauguració del pessebre municipal a Els 
Vienesos i, alhora, la degustació de la tradicional sopa de pedres 
de davant de l’edifici de Roger de Flor, 23. La música també ha de 
sonar aquestes festes al concert de la Coral Xabec i orquestra (14 de 
desembre), a la cantada popular de nadales de l’Escola Municipal de 
Música del Masnou (17 de desembre), i a la representació del drama 
litúrgic del Cant de la Sibil·la (21 de desembre). El recital solidari de 
poesia Nadal per a tothom (17 de desembre) i la representació teatral 
Dos Nadals, del GAT (21 i 22 de desembre) són altres activitats previstes 
per rebre aquestes festes. Trobareu la informació de totes a l’agenda  
(pàgines 10 i 11 d’aquest butlletí). 

L’Espai Escènic no tanca per aquestes festes 

L’espai de les arts escèniques del Masnou té programades dues 
propostes de música i dansa abans no tanqui la temporada. D’una 

banda, la Jove Orquestra de Cambra del Masnou (JOCEM) i l’historiador, 
músic i divulgador, Carlos Calderón, oferiran un acostament al 
tradicional Concert de Cap d’Any de la Filharmònica de Viena. De 
l’altra, s’hi representarà un clàssic de les dates de Nadal: El ballet del 
Trencanous, un conte de fades amb música de Piotr Txaikovski. 

Divendres 27 a les 20 h
Entendre el Concert de Cap d’Any
Carlos Calderón i Jove Orquestra de Cambra del Masnou
Dissabte 28 a les 20 h i diumenge 29 a les 19 h
El ballet del trencanous
Associació Juvenil de Dansa

Quaranta anys suant la samarreta 
a la Cursa Sant Silvestre 

El 26 de setembre, Sant Esteve, la cursa més antiga de Catalunya 
assolirà els quaranta anys de convocatòria. Sobre un circuit de 5 
quilòmetres al llarg del port esportiu i del passeig Marítim, la del 
Masnou també és la tercera cursa de finals d’any amb més participants 
a Catalunya. Les inscripcions, que ja són obertes, tenen un límit de 
2.200 places.

 El circuit de la cursa és de 5 quilòmetres. LA SANSI

La cursa popular començarà a les 9.45 h. Per espai, primer hi 
participaran les dones, i és l’única Sant Silvestre a la Península amb 
una cursa només per a elles. A les 10.30 h, es donarà el tret de sortida 
a la categoria masculina. Totes dues curses tindran diferents llebres a 
ritme de 20, 25, 30 i 35 minuts. Les tres curses infantils seran les més 
matineres i sortiran a les 9.15 h. La recaptació de les inscripcions dels 
petits es destinarà a una causa benèfica.

Més informació i inscripcions: www.santsilvestredelmasnou.com  

Temps per a la cultura, l’esport i la solidaritat
Propostes per viure aquestes festes d’hivern al Masnou

  El concert de Cap d’Any de la JOCEM es reinventa amb 
Carlos Calderón. RAMON BOADELLA

  La màgia de l’hivern 
es podrà veure a El 
ballet del Trencanous. 
RAMON BOADELLA
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El Gran Recapte recull més de 17.000 kg 
de solidaritat masnovina

Un bon nombre de persones i entitats del Masnou van respondre a la 
crida del Gran Recapte d’Aliments, una iniciativa del Banc d’Aliments 
que va tenir lloc a tot Catalunya els dies 22 i 23 de novembre.
Al Masnou s’hi van recollir més de 17.000 kg d’aliments, que va donar 
la gent als voluntaris i voluntàries que eren presents als diferents 
supermercats del municipi. Aquestes donacions formaran part dels 
lots d’aliments que es donen a les famílies masnovines en situació 
vulnerable, com una prestació més dels serveis socials bàsics 
municipals.

Només al Centre de Distribució d’Aliments La Sitja van acudir-hi 
35 persones voluntàries, a més de les que hi havia distribuïdes als 
supermercats. Entre totes les mans que van ajudar-hi, cal comptar 
les de l’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Immaculada-Escolàpies del 
Masnou, com a part de les hores de servei comunitari del currículum 
escolar i dins el marc del conveni signat entre aquest centre educatiu i 
la Creu Roja. També hi van participar menors del Centre Obert Maricel. 

Les tasques de voluntariat van anar més enllà de la recollida, ja que 
també van participar en la coordinació del transport dels productes, 
així com en la classificació i l’emmagatzematge. 

Aquestes són les postals 
guardonades amb el primer 
premi en el XVII Concurs 
Escolar de Felicitacions de 
Nadal d’enguany, en què han 
participat prop de 750 escolars 
de 1r, 2n i 3r de primària dels 
centres educatius del municipi. 
Com a guanyadors, els escolars 
Mia González (Escola Marinada), 
Sadé Kasun (Escola Lluís Millet) i 
Carla García (Escola Lluís Millet) 

rebran un obsequi i, a més a més, 
seran els encarregats de donar 
la benvinguda als Reis a la plaça 
d’Europa el 5 de gener, on podran 
lliurar-los personalment les seves 
cartes.

L’exposició de totes les postals 
de Nadal es podrà visitar des 
del 23 de desembre fins al 14 de 
gener, a l’Edifici Centre (primera 
planta). 

  Al Masnou, els aliments recollits al Gran Recapte es van emmagatzemar  
a La Sitja. CREU ROJA 

  Felicitació de Sadé Kasun (Escola Lluís Millet) 

 Felicitació de Mia González (Escola Marinada)

 Felicitació de Carla García (Escola Lluís Millet)

XVII CONCURS ESCOLAR DE POSTALS DE NADAL
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Del 27 al 30 de desembre, 
el Complex Esportiu es 
convertirà en un parc de 

Nadal. El Nadalem torna renovat 
com un festival de la infància amb 
activitats lúdiques durant quatre 
dies en què tindran cabuda 
inflables, jocs i tallers educatius 
per a totes les edats. 

Les vacances escolars deixen 
més temps d’oci per als infants i 
les seves famílies, i les propostes 
adreçades a potenciar l’oferta 
lúdica d’aquest col·lectiu del 
Masnou per a aquestes dates 
comptaran també amb el suport 
de les entitats.

Al Complex hi haurà espais 
permanents i diferenciats per a 
infants de 0 a 3 i de 3 a 5 anys i, 
per a la resta, zona d’inflables, 

jocs gegants, una bona oferta 
de tallers educatius i diverses 
activitats organitzades per les 
entitats del Masnou. 

>  Ludoteca, inflables, jocs i 
taller de maquillatge: les 
activitats permanents

En horari d’11 a 13.30 h i de 
16.30 a 20 h, hi haurà activitats 

permanents per a totes les edats, 
dividides per franges d’edat. 

•  Baby-ludo i ludoteca: A l’espai 
baby-ludo, els infants de 0 a 3 
anys gaudiran, a través del joc, 
d’una nova manera d’aprendre 
i descobrir el món que els 
envolta. Hi haurà activitats 
variades, jocs interactius i una 
zona de psicomotricitat per 
a bebès. D’altra banda, a la 
ludoteca, els infants de 3 a 5 anys 
compartiran racons de lectura, 
jocs i espai d’arts que afavoriran 
el desenvolupament psicosocial, 
intel·lectual i afectiu de l’infant. 

•  Zona d’inflables: Tobogans,  
jocs i obstacles per gaudir 
saltant. Una selecció dels millors 
castells inflables per a infants de 
totes les edats. 

•  Jocs gegants: Fets a mà i 
de dimensions gegants, una 
oportunitat per jugar en família 
als jocs de tota la vida. Escacs, 
parxís, dòmino, trencaclosques i 
molts més.

•  Maquillatge: Per convertir-se 
en maquilladors per un dia i, així, 
transformar-se en el personatge 
que més es desitgi. 

•  Exposició “Reduïm residus”: 
Exposició que mostra les 
característiques i la importància 
de la gestió dels residus 
amb l’objectiu d’afavorir la 
participació ciutadana en la 
presa de decisions ambientals. 

>  Tallers per desenvolupar  
la creativitat

Una quantitat ben generosa 
de tallers de manualitats 
nadalenques completen l’agenda 
d’activitats del Nadalem, que 
comptarà, cada dia i en horari 
de matí o tarda, amb tallers 
perquè els petits gaudeixin i es 
diverteixin aprenent. Diversos 

espais organitzaran les activitats, 
que inclouen des de tallers de 
creació, on els infants podran 
deixar volar la creativitat, fins 
a d’altres que versaran sobre 
la dansa, el teatre o el cinema. 
Algunes d’aquestes propostes 
artístiques són a càrrec d’entitats 
del municipi.

A més, els dies 27 i 28 de 
desembre torna una nova edició 
del taller de teatre “Per Nadal 
puja a escena”, adreçat a infants 
de 8 a 12 anys. A través del joc 
teatral i diferents tècniques 
d’improvisació, els infants podran 
jugar i inventar personatges, 
guions i històries a la vegada 
que  treballen d’una manera 
lúdica i espontània la intel·ligència 
emocional mentre creen nous 
vincles amb companyes i companys 
d’escena. És gratuït, però cal 
inscripció prèvia. Podeu fer-la a 
www.elmasnou.cat. Més informació 
a infància@elmasnou.cat 

DIVENDRES 27   
DE DESEMBRE  
Matí 
Taller de titelles a l’espai de 
tallers.
Espai ludoteca. A càrrec del 
col·lectiu La Banua.
Taller de teatre “Per Nadal puja 
a escena”(grup de 8 a 9 anys), 
a la sala de dansa. Cal inscripció 
prèvia.

Tarda 
Taller de punts de llibre a l’espai 
de tallers.
Taller de samarretes a l’espai 
d’entitats. A càrrec dels Diables 
del Masnou.
Taller de teatre “Per Nadal puja 
a escena”(grup de 10 a 12 anys), 
a la sala de dansa. Cal inscripció 
prèvia. 

El Nadalem torna al Complex Esportiu
Quatre dies amb un parc d’activitats per a infants i famílies

 LA FESTA DEL TIÓ

El 22 de desembre, d’11 a 

14 h, a la plaça Nova de les 

Dones del Tèxtil, hi trobareu 

un tió de grans dimensions
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DISSABTE 28  
DE DESEMBRE 
Matí 
Taller de mandales a l’espai de 
tallers.
Món de contes a l’espai d’entitats 
( d’11 a 12 h). A càrrec del Centre 
Cultural i de Lleure el Masnou Alt.
Taller de reciclatge a l’espai 
d’entitats (de 12.30 a 13.30 h). 
A càrrec de Fem Fira.
Taller de teatre “Per Nadal puja 
a escena”(grup de 8 a 9 anys), 
a la sala de dansa. Cal inscripció 
prèvia.

Tarda 
Taller de mosaics de Reis a 
l’espai de tallers.
Taller de corones a l’espai 
d’entitats. A càrrec de l’Associació 
Cul d’Ocata.

Taller de teatre “Per Nadal puja a 
escena” (grup de 10 a 12 anys), a la 
sala de dansa. Cal inscripció prèvia.

DIUMENGE 29  
DE DESEMBRE  
Matí 
Taller de portaespelmes a 
l’espai de tallers.
Taller i exhibició de bastons a 
l’espai d’entitats (de 12 a 13 h). 
A càrrec de la Colla Bastonera 
Ple de Cops.

Tarda 
Taller d’ornaments per a l’arbre 
a l’espai de tallers.
Taller de fanalets  a l’espai 
d’entitats.
Taller de cinema a la sala de 
dansa. A càrrec de l’Associació La 
Teatral.

DILLUNS 30   
DE DESEMBRE 
Matí 
Taller de xapes de Nadal a 
l’espai de tallers. A càrrec del 
col·lectiu La Banua.

Tarda 
Taller de pessebre 3D a l’espai 
de tallers.
Taller de fanalets a l’espai 
d’entitats.

La informació detallada de les 
activitats la trobareu al díptic 
informatiu del Nadalem que 
es repartirà als equipaments 
municipals.

 NADAL INCLUSIU 

Aquesta campanya s’ha fet 
una aposta especial per un 
Nadal inclusiu. Durant la 
celebració del Nadalem, 
s’habilitaran cues per 
garantir l’accés a persones 
amb diversitat funcional. 
El 5 de gener, el discurs de ses 
Majestats els Reis comptarà, 
novament, amb un intèrpret 
en llengua de signes catalana

Esperant els Reis Mags d’Orient
Carters i patges reials en diferents punts del municipi

Abans de la nit màgica, 
els nens i nenes del 
Masnou podran lliurar 

la seva carta de Reis als carters 
reials. El campament reial 
s’instal·larà al Masnou per 
apropar la màgia dels Reis 
d’Orient a tots els infants i ho 
farà en diverses ubicacions 
perquè tothom en pugui 
gaudir: la plaça de Ramón y 
Cajal, el   Bellresguard, la plaça 
dels Països Catalans i la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil. 

>  La Cavalcada
Un any més, la tarda del 5 de 
gener els Reis Mags d’Orient 
desembarcaran a la plaça 
d’Europa del port esportiu 
per donar el tret de sortida a 
la cavalcada. Melcior, Gaspar i 
Baltasar iniciaran el recorregut 
per la vila a partir de les 18 
h, juntament amb diferents 
carrosses decorades per 
diverses entitats del Masnou. 
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DESEMBRE
Divendres 13 
De 10 a 12 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar Can Babetes
Espai de trobada per a famílies amb infants 
de 0 a 5 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius

De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: jocs cooperatius
Espai amb jocs cooperatius per passar una 
tarda en família. Per a famílies amb infants de 
3 a 12 anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius

Dissabte 14 
A partir de les 10 h
Lloc: Skateplaza del Masnou
Skate & Sound Volum 3
Esdeveniment que combina la competició 
d’skate amb la música. De 10 a 15 h, 
competició d’skate. De 10 a 20 h, música 
reggae en format sound system a càrrec de 
col·lectius locals. Hi haurà servei de barra i 
menjar a preus populars.
Ho organitzen: Dubbuc i Everling

11 h
Lloc: Casal de la Gent Gran de Can Malet
Què són les flors de Bach?
Taller en el qual s’explicaran els beneficis de 
les flors de Bach, el seu origen, aplicacions 
per a nadons, plantes o fins i tot per a 
les mascotes.
Ho organitza: Associació Amics de Jakub

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte: Pluja
A càrrec de Noemí Caballer.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

D’11 a 13 h
Lloc: Ca n’Humet
Tallers infantils de Nadal
Preu per al material: 5 euros
Ho organitza: Fem Fira

18.30 h
Lloc: Els Vienesos
Inauguració del pessebre municipal
Es podrà veure fins al 6 de gener.
Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes del 
Masnou Alt i Luz del Alba amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

19 h
Lloc: Davant l’edifici de Roger de Flor, 23
Sopa de pedres
Ho organitza: Diables del Masnou

20 h
Lloc: Església de Sant Pere
Concert de Nadal de la Coral Xabec i 
orquestra
Repertori de nadales populars i clàssiques 
de diferents autors. Direcció: Montserrat 

Llagostera i Torrent. Aportacions voluntàries 
per a la Marató de TV3 i Càritas Parroquial.
Ho organitza: Gent del Masnou 
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou, 
Parròquia de Sant Pere i FCEC

Diumenge 15 
De12.30 a 13.30 h
Lloc: Oficina de Turisme - Casa de Cultura
“Tasta el Masnou”, degustació de 
productes locals
Degusteu productes elaborats al Masnou, 
maridats amb vi de la DO Alella.
Preu: 7 euros. Entrades: www.quedat.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 17 
De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar
Espai de trobada familiar amb jocs i materials 
per compartir una bona estona.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius

De 17.30 a 19 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil 
Cantada Popular de Nadales
A càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música del Masnou (EMUMM).
Ho organitza: EMUMM

18.30 h 
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Casablanca, sempre ens 
quedarà el mite”
A càrrec d’Albert Beorlegui Tous, seguida d’un 
col·loqui obert a la participació del públic. 
Acte per a socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

18.30 h 
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Nadal per a tothom
Recital solidari de Poesia en Acció.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Poesia en Acció

Dimecres 18 
De 18.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: Haru: cada dia es una vida 
entera, de Flavia Company
Club de lectura conduït per Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h
Lloc: Espai Casinet
Visita guiada a l’exposició BRAMA
I Festival de Creació Contemporània del 
Masnou. Activitat per conèixer de primera 
mà algunes de les pràctiques artístiques 
més innovadores del circuit artístic català, 
amb obres que oscil·len des de la pintura 
o l’escultura fins a l’art sonor, visual o 
performatiu. A càrrec de Xavi Rodríguez, 
comissari de Brama.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca, places 
limitades.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 20 
De 10 a 12 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar Can Babetes
Espai de trobada per a famílies amb infants 
de 0 a 5 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius

De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: pintem a les fosques
Espai familiar i creatiu amb una llum especial 
que farà que tot brilli. Per a famílies amb 
infants de 3 a 12 anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius

De 17 a 18.30 h
Lloc: Espai social de les pistes de Pau Casals
Taller de postals de Nadal per a infants
Ho organitza: Luz del Alba

Dissabte 21 
A partir de les 10 h
Lloc: Carrer de la Indústria
Desembre jove: Mural Jam B-Side
Pintura mural i sound system.
Ho organitza: Associació Dubbuc i Mural Jam

D’11 a 13 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller infantil de boles de Nadal
Preu per al material: 5 euros
Ho organitza: Fem fira

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre: Othello, Les Antonietes 
Preu: 10 euros. Entrades a www.quedat.cat o  
a taquilla, una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

20.30 h
Lloc: Església de Sant Pere
El Cant de la Sibil·la
Representació del drama litúrgic que, 
mitjançant la interpretació musical, recrea uns 
versos sobre els senyals dels judici final i de 
l’adveniment de Crist. 
Ho organitzen: Capitanes del Masnou 
i La Teatral Escola de Teatre

21 h
Lloc: Casino del Masnou
Teatre: Dos Nadals
Dues visions contraposades del mateix 
conte tradicional nadalenc de Hans Christian 
Andersen La venedora de llumins, explicat a 
través de la narració i onze cançons.
Preu: 8 €. Reserves a gatentrades@gmail.com i 
al 608 491 336 (veu o whatsapp).
Ho organitza: GAT El Masnou

Diumenge 22 
D’ 11 a 14 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil
Festa del tió
Acitivitat infantil de Nadal. Al Masnou, ha 
arribat un tió ben gros, un tió gegant. Si 
canteu la cançó i piqueu ben fort, segur que 
us cagarà molts regals. Animació amb Els 
Pastorets.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

D’11 a 12.30 h
Lloc: Pl. de l’Església 
Itinerari: “El Masnou, terra de mar”
Us convidem a una emocionant i enriquidora 
passejada pels carrers, edificis i racons més 
sorprenents de la vila del Masnou.
Cal inscripció prèvia: Oficina de Turisme 
(935571834 / turisme@elmasnou.cat)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h
Lloc: La Teatral (c/ dels Mestres Villà, 73)
Música en família
Sessió per gaudir de la música en família: 
activitats centrades en l’escolta, el cant, el 
moviment i l’experimentació amb la música.
Preu: 15 euros
Ho organitza: Associació La Teatral del 
Masnou

18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Universari. Marcel Gros 
Preu: 5 euros. Entrades a www.quedat.cat o a 
taquilla, una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

19 h
Lloc: Casino del Masnou
Teatre: Dos Nadals
Dues visions contraposades del mateix 
conte tradicional nadalenc de Hans Christian 
Andersen La venedora de llumins, explicat a 
través de la narració i onze cançons.
Preu: 8 €. Reserves a gatentrades@gmail.com  
i al 608 491 336 (veu o whatsapp).
Ho organitza: GAT El Masnou

Divendres 27 
D’11 a 20 h
Lloc: Complex Esportiu Municipal
Nadalem Infantil (els dies 27, 28 , 29 i 30 de 
desembre)
Hi trobareu espais permanents i diferenciats 
per a infants de 0 a 3 anys i de 3 a 5 anys i, per 
a la resta, zona d’inflables, jocs gegants, una 
bona oferta de tallers educatius i diverses 
activitats organitzades per entitats del 
Masnou. Consulteu les pàgines 8 i 9 d’aquest 
butlletí.
Entrada gratuïta. Habilitada cua inclusiva.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb 
la col·laboració de diverses entitats

De 17 a 21 h
Lloc: Ca n’Humet
Desembre jove: Escape room exprés 
Una breu aventura misteriosa per descobrir el 
món de les escape rooms. 
Escape room Epiphany amb sessions de 15 
minuts.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb 
la col·laboració de J de Jocs.

De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: bosc endins
Espai familiar de joc desestructurat amb 
materials naturals: fusta, pedres, cordills, 
fulles... Per endinsar-nos en el nostre bosc 
particular. Per a famílies amb infants de 3 a 12 
anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
Entendre el concert de Cap d’Any.  
Carlos Calderón i Jove Orquestra  
de Cambra del Masnou 
Preu: 5 euros. Entrades a www.quedat.cat o a 
taquilla, una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

Agenda especial Nadal
Des del 13 de desembre fins al 19 de gener 
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Dissabte 28 
De 17 a 21 h
Lloc: Ca n’Humet
Desembre jove: Escape room exprés 
Una breu aventura misteriosa per descobrir  
el món de les escape rooms. 
Escape room Epiphany amb sessions de 15 
minuts.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb 
la col·laboració de J de Jocs.

De 17 a 20 h
Lloc: La Teatral (c/ dels Mestres Villà, 73)
I Festival de Teatre Compromès
Taller d’entreteniment escènic. 
Incursió a la creació escènica a partir del 
personatge d’Ismene, la germana petita 
d’Antígona. 
A càrrec de Pere Tomás. A partir de 15 anys. 
A les 20.30 h, funció: Ismene. Monòleg de 
dramatúrgia contemporània. 
Actriu: Fina Rius. Autora: Carole Fréchette. 
Directora: Imma Colomer.
Preu: Taller + entrada Ismene: 15 € / Entrada 
Ismene: 5 €
Ho organitza: Associació La Teatral del 
Masnou

18 h
Lloc: Escola Bressol La Barqueta 
(carrer de Mèxic, 11)
44a Trobada Country
Entrada soci: 3 €. No soci: 5 €.
Ho organitza: Country Ocata

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
El ballet del Trencanous.  
Associació Juvenil de Dansa 
Preu: 7 euros. Entrades a www.quedat.cat o a 
taquilla una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

Diumenge 29  
19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet
El ballet del Trencanous. 
Associació Juvenil de Dansa 
Preu: 7 euros. Entrades a www.quedat.cat 
o a taquilla una hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

GENER
Dijous 2 
Lloc: Diverses ubicacions
Carters reials (fins al 4 de gener)
Lliureu la vostra carta de Reis als carters reials! 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

Diumenge 5 
De 18 a 22 h
Lloc: sortida des de la pl. d’Europa (port 
esportiu del Masnou)
Cavalcada de Reis 2020
Consulteu el recorregut a les pàgines 8 i 9 
d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb 
la col·laboració de diverses entitats

Dimarts 7 
18.30 h 
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Federico García Lorca 
i Margarita Xirgu. Paraula i vida 
entrellaçades per la cultura”
A càrrec de Rosa Vendrell Miret, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic. 
Acte per a socis i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

Divendres 10 
19 h
Lloc: El Casinet
Exposició: "Marc Anguera. Grafits i Olis".
Inauguració de l’exposició i presentació 
de la temporada 2020 d’exposicions. Amb 
l’actuació musical de Remolke.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

Diumenge 12 
11 h
Lloc: Pl. d’Ocata, 7
Visita guiada a la Mina d’Aigua 
(places exhaurides)
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou

Dimarts 14 
De 17 a 19 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius

18.30 h 
Lloc: Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)
Conferència: “Viatge a un univers 
fascinant”
A càrrec de Joan Anton Català Amigó, seguida 
d’un col·loqui obert a la participació del 
públic assistent. Acte per a socis i no socis 
amb invitació. Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou

Divendres 17 
19 h
Lloc: Espai Escènic
Inauguració Any Pujades
Presentació del projecte artístic audiovisual 
Plaça d’Ocata. A càrrec de Victòria Pujades i 
Joan H. Casellas.
Tot seguit, a les 20 h a la Casa de la Cultura, 
inauguració de l'exposició Any Pujades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

ALTRES INFORMACIONS 
Exposició del XVII Concurs escolar de postals de Nadal
Hi han participat prop de 750 escolars de 1r, 2n i 3r de primària dels centres educatius del 
municipi. L’exposició de totes les postals de Nadal es podrà visitar des del 23 de desembre 
fins al 14 de gener, a l’Edifici Centre (primera planta).
Exposició #CarrersdelMasnou2019
Selecció de les millors fotografies que van participar en la tercera edició del concurs fotogràfic a 
Instagram #CarrersdelMasnou2019. Fins al 19 de gener del 2020 a la Casa de Cultura.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Diumenges 
i festius, de 10 a 14 h.
Recollida de joguines
Fins al 20 de desembre, els dilluns i dimarts, de 17 a 20 h, i els divendres, de 17 a 19 h, l’entitat 
Country Ocata promou una recollida de joguines a l’escola bressol La Barqueta.
Aules d’estudi
Durant el curs escolar, les tardes dels dimarts no festius, de 18 a 20 h, a Ca n’Humet, una 
docent dinamitza l’aula i ajuda alumnes de primària i secundària a resoldre dubtes i 
organitzar els apunts i l’agenda.
Matrícula viva de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
A partir del dia 5 de setembre. L’EMUMM disposa d’oferta educativa per a totes les edats i 
interessos. Per consultar el projecte i l’oferta educativa de l’EMUMM: www.emumm.cat, i 
per consultar les places vacants: escola@emumm.cat. La matrícula es pot formalitzar a la 
secretaria de l’escola (1a planta d’Els Vienesos), de dilluns a dijous, de 17 a 20 h.
Matrícula viva del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
Encara hi ha places! Si esteu interessats a matricular-vos en algun dels cursos que ofereix el 
CFPAM, podeu fer-ho en el període de matrícula viva, que començarà el 10 de setembre de 
2019 a les 16 h. Heu d’adreçar-vos al CFPAM: c. d’Itàlia, 50, 1a planta. Per a més informació, 
podeu trucar per telèfon al 93 557 18 82, de 15 a 21 h, o enviar un correu a cfam@elmasnou.
cat. També trobareu informació a www.elmasnou.cat. 
L’Espai, servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual
L’Espai és un servei d’informació a la diversitat afectiva i sexual, un punt d’acompanyament 
a persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, queers i intersexuals, per aclarir dubtes i 
sentiments, així com per orientar i acompanyar
les famílies. Està situat a la seu de l’entitat Som Masnou, a l’av. de Joan XXIII, 13-17.
Horari d’atenció: dimarts i dijous, de 10.30 a 13 h. 

DEIXALLERIA
Horari de la deixalleria fixa De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 13 h.
Horari de la deixalleria mòbil De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h. 
Diumenge: de 10 a 13.30 h. Dilluns: tancat.
Ubicacions de la deixalleria mòbil, desembre Del 17 al 22: Aparcament d’Amadeu I. Dia 31: 
Torrent de Can Gaio.
Ubicacions de la deixalleria mòbil, gener Del 2 al 5: Torrent de Can Gaio. Del 14 al 19: Av. 
de Pau Casals. 
Bonificacions De 6 a 9 vegades: 10% de descompte en la taxa d’escombraries de l’any anterior. 
A partir de 10 vegades: 20% de descompte en la taxa d’escombraries de l’any anterior. 

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS
Són diverses les entitats del Masnou que organitzen una programació estable d’activitats al 
llarg del curs. Les podreu trobar en detall a l’espai de l’agenda de www.elmasnou.cat:
 •  Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren con los lobos, del grup de 

lectura Dones del Masnou. 
•  Activitats continuades de balls en línia i balls populars de festa, country, sevillanes, sardanes, 

taitxí i txikung, guitarra, balls moderns infantils i juvenils, teatre musical infantil Disney, 
teatre musical infantil i juvenil, flamenc per a adults i per a infants, i criança junts, de les 
entitats Luz del Alba i l’Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt. 

•  Activitats continuades d’estiraments i reeducació postural, a càrrec de l’Associació 
Afibromare Masnou. 

• Activitats continuades de country i sevillanes, a càrrec del col·lectiu A Ballar. 
• Activitats continuades d’escriptura creativa, a càrrec del col·lectiu Banc del Temps del Masnou. 
• Tallers d’intercanvi lingüístic d’Aprenem. 
• Classes de country, de Country Ocata. 
• Patchwork, decoració amb roba i manualitats (per a persones adultes), de Fem Fira El Masnou.
• Patchwork, scrapbook, argila polimèrica i bijuteria, de Fem Fira El Masnou.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
VIAMAR

2
AYMAR

3
OCATA

4
RIERA

5
AYMAR

6
AYMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
DOMÍNGUEZ

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
AYMAR

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
OCATA

23
FÀBREGAS

24
VIAMAR

25
VIAMAR

26
VIAMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
RIERA

30
AYMAR

31
FÀBREGAS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
FÀBREGAS

2
OCATA

3
VIAMAR

4
DOMÍNGUEZ

5
DOMÍNGUEZ

6
DOMÍNGUEZ

7
VIAMAR

8
AYMAR

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
FÀBREGAS

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
OCATA

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
VIAMAR

20
OCATA

21
RIERA

22
FÀBREGAS

23
VIAMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
AYMAR

26
AYMAR

27
RIERA

28
FÀBREGAS

29
VIAMAR

30
DOMÍNGUEZ

31
AYMAR

DESEMBRE

GENER
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INSTITUCIONAL

El Ple municipal del 21 de 
novembre va aprovar 
provisionalment una 

modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbanística 
del Masnou (PGOUM) per a la 
regulació dels habitatges d’ús 
turístic. Va prosperar amb 13 
vots a favor (ERC, Fem Masnou 
i CUP), 5 en contra (PSC i Cs) i 3 
abstencions (JxCAT-Units).
Aquesta modificació és el segon 
pas envers l’objectiu d’aprovar 
una regulació definitiva al 
PGOUM. El primer pas es va 
fer al Ple municipal del 21 de 
març, quan la modificació es va 
aprovar inicialment. A la sessió 
de novembre es va desestimar 
l’al·legació que va presentar una 
empresa sobre el text aprovat al 
març i, a més, es van ampliar les 

restriccions per poder destinar 
un habitatge a l’ús turístic. Si a la 
modificació del març s’establia 
que només es podien destinar 
a aquest ús els habitatges 
unifamiliars aïllats ubicats en una 
determinada zona, ara s’hi afegeix 
que aquests immobles han de 
tenir una superfície mínima de 
150 metres quadrats.

Quant a les zones, el Masnou 
queda dividit en dues: la A i la B. A 
la zona A no es podrà atorgar cap 
llicència més, en cap cas i sigui 
quin sigui el tipus d’immoble. 
Només es concediran a la zona 
B i a una tipologia concreta 
d’habitatges: unifamiliars aïllats 
amb una superfície mínima 
de 150 metres quadrats; és a 
dir, cases relativament grans 

amb jardí o pati. La zona A 
engloba el barri antic i l’àrea més 
cèntrica del Masnou, adjacent 
a la platja. Dibuixa un polígon 
pseudorectangular, amb una 
contorn establert pel front 
marítim central, els carrers de 
Joan Maragall i de la República 
Argentina, l’avinguda de la 
Generalitat de Catalunya i els 
carrers de Fontanills, de Tomàs 
Vives, de Sant Miquel i del Torrent 
Umbert. La zona B comprèn tot el 
terme municipal que queda fora 
d’aquest polígon.

Aquesta modificació del PGOUM 
no serà definitiva fins que no 
rebi el vistiplau del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 
Mentrestant, segueix vigent la 
suspensió de llicències aprovada 
el 7 de juny del 2018. A efectes 
pràctics, regeix una moratòria, 
de manera que no s’ha concedit 
cap llicència des d’aleshores ni 
es concedirà fins a l’aprovació 
definitiva de la modificació 
del PGOUM. Al Masnou hi ha 
133 habitatges amb llicències 
d’ús turístic que es van emetre 
abans de la suspensió i de la 
modificació al PGOUM. Per tant, 
no els afecten les restriccions 
aprovades.

> Debat
Ricard Plana, segon tinent 
d’Alcaldia i regidor d’Urbanisme 
i Obres, va explicar el 
procediment seguit fins ara. 
També que “s’ha de completar la 
modificació del pla general amb 
un pla especial i una ordenança 
per acabar de regular el sector”. 
Va detallar que en la modificació 
del PGOUM presentada en 
aquest Ple s’ha afegit l’exigència 
d’una superfície mínima de 150 
metres quadrats perquè un 
habitatge pugui obtenir una 
llicència d’ús turístic. Aquesta 
condició va sorgir en les 
converses que l’Equip de Govern 
ha mantingut amb els grups 
municipals de Fem Masnou i 
de la CUP. Va defensar la seva 
pertinença: “Creiem que en 
habitatges amb una superfície 
inferior ha de prevaldre la funció 
social per sobre del rendiment 
econòmic”.

El Ple modifica el pla urbanístic per restringir 
l’ús turístic d’habitatges
Amb l’aprovació provisional, ja és més a prop la regulació definitiva que limitarà  
l’ús turístic a una zona del municipi i una tipologia d’edificis

  MORATÒRIA

Segueix vigent la suspensió 
de llicències aprovada el juny 
de 2018

 Moment de la sessió plenària del novembre. DOMÈNEC CANO
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Dels dos grups que van votar en 
contra de la modificació, PSC i Cs, 
només el segon va intervenir en el 
debat. A més, Cs va presentar-hi 
esmenes, que van ser rebutjades, 
amb 2 vots favorables (Cs), 16 
en contra (ERC, Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP) i 3 abstencions 
(PSC). Frans Avilés, portaveu de 
Cs, va reivindicar que es puguin 
concedir llicències d’ús turístic 
a edificis plurifamiliars en què 
tots els habitatges es dediquin 
a aquest ús, “independentment 
de la zona on es trobin”. Va 
criticar, a més, que la proposta 
“no inclogui cap menció sobre 
les recomanacions que ha 
fet  l’Autoritat Catalana de la 
Competència, en el sentit que 
limita molt la competència en 
un mercat obert, com ho és el 
turístic”.

Segons Avilés, “l’Ajuntament 
s’hauria de replantejar la 
tramitació, no fer-la tan 
restrictiva, sinó més amable i 
respectuosa, compatibilitzant el 
dret a l’ús social de l’habitatge 
amb el dret a descansar i gaudir 
de les vacances on la gent vulgui”. 
A més de votar-hi en contra, va 
anunciar que el grup es reserva 
el dret d’interposar-hi recursos: 
“Creiem que vulnera les normes 
de competència”. Va afegir que 
no s’ha de “criminalitzar” l’ús 
turístic dels habitatges: “No 
representen ni el principal, ni el 
segon, ni el tercer dels problemes 
que provoquen l’augment dels 
preus dels lloguers”. “Entre el dret 
al turisme i el dret a l’habitatge, 
crec que ha de prevaldre el 
segon”, va respondre Plana a 
Avilés, a més de relativitzar les 
recomanacions de l’Autoritat 
Catalana de la Competència, 
esmentant posicionaments 
favorables d’altres veus a la 
modificació del PGOUM.

Isabel Redaño, regidora de Fem 
Masnou, es va mostrar satisfeta 
pel fet de “portar la llei al límit per 
defensar el dret a seguir vivint 
al nostre poble”. Va concretar 

que la proposta no provenia 
només del Govern. “L’hem 
treballada de manera conjunta”, 
va dir agraint la predisposició 
del regidor Plana per aconseguir 
una regulació “que serà molt 
restrictiva”. “L’ús turístic 
converteix els habitatges en una 
mercaderia, fa la competència 
als petits hotels de la vila, genera 
problemes de soroll al veïnat, 
contribueix a la pujada dels preus 
dels lloguers... i tot això, sense 
pagar pràcticament ni un euro 
en impostos”, determinava. “No 
és el nostre model de poble”, 
va afirmar alhora que animava 
les entitats a seguir lluitant pel 
dret a l’habitatge i anunciava la 
continuació del treball conjunt 
per elaborar una ordenança 
reguladora de la matèria.

Fèlix Clemente, portaveu de 
la CUP, va celebrar també 
l’aprovació de la modificació i les 
mobilitzacions dels col·lectius 
que reivindiquen el dret a 
l’habitatge digne. Va fer, però, 
una prec a l’Equip de Govern: 
“Siguin ferms en aquesta 
qüestió. El que es necessita 
és que hi hagi inspeccions i 
sancions, en els casos en què 
siguin necessàries, perquè 
aquesta regulació sigui realment 
efectiva”. “A partir d’ara, cal 
seguir treballant per establir 
una regulació més extensa, a 
través d’una ordenança que 
reguli els habitatges d’ús turístic, 
però sense posar en perill el 
dret a l’habitatge de les classes 
treballadores”, va asseverar.

Romà López, portaveu de 
JxCAT-Units, va argumentar 
l’abstenció del seu grup: “No 
estem d’acord amb aquesta 
regulació, però volem protegir 
el dret a l’habitatge”. “S’hauria 
d’haver treballat des del primer 
moment conjuntament amb el 
Pla local d’habitatge –lamentava 
López–, per tenir una diagnosi”. 
“Per a nosaltres –continuava–, 
el millor model és concentrar 
les llicències d’ús turístic que 

creguéssim necessàries en edificis 
sencers i no disseminar-les pel 
municipi, però el mal ja està fet”. 
Va criticar que ara hi hagi “més 
d’un centenar d’habitatges d’ús 
turístic disseminats pel municipi, 
que causen l’encariment dels 
lloguers i problemes veïnals”. El 
regidor va precisar que durant 
els dos o tres mesos anteriors a la 
suspensió de llicències van entrar 
moltes sol·licituds per obtenir-ne: 
“No sabem a què obeeix i volem 
demanar tota la documentació 
per estudiar-ho”.

>  Ajuts al transport per  
a estudiants

El Ple també va aprovar de 
manera inicial les bases per 
concedir ajuts econòmics 
individuals a joves estudiants 
del Masnou per al curs 2019-
2020. La proposta va obtenir 16 
vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-
Units i CUP), 2 en contra (Cs) i 
3 abstencions (Fem Masnou). 
Abans d’aquesta votació s’havien 
rebutjat les al·legacions que va 
presentar-hi Cs, descartades 
amb 19 vots en contra (ERC, Fem 
Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 
2 a favor (Cs).

Albert Alfaro, regidor de Mobilitat 
i Via Pública, va exposar les bases 
dels ajuts i va avançar que es 
convocarien un cop s’aprovessin 
de manera definitiva. La finalitat 
que es persegueix és “promoure 
la mobilitat sostenible en l’etapa 
de la formació no obligatòria dels 
joves residents al Masnou”. Entre 
els requisits, hi figura el fet que 
cal estar empadronat al Masnou 
abans de l’inici del curs, haver-se 
matriculat a un mínim del 75% 
dels crèdits del curs i tenir una 
edat màxima de 25 anys. Els 
ajuts s’atorguen exclusivament 
als desplaçaments en transport 
públic.

Sobre els imports, s’estableix 
una quantia màxima del 50% 
del cost dels desplaçaments, 
sense superar els 200 euros i amb 
un mínim de 50 euros. D’entre 

les sol·licituds que es rebin de 
persones que compleixin els 
requisits, s’establirà un sistema 
de puntuació per ponderar-les 
i atorgar els ajuts i les quanties 
en conseqüència. “Hi haurà una 
progressió segons la renda anual 
de la unitat familiar; tindran més 
punts les famílies amb menys 
ingressos”, detallava Alfaro, que 
afegia: “Altres aspectes que es 
puntuaran són la distància dels 
desplaçaments i els requisits 
socials, entre d’altres.” El regidor 
va precisar que la rebaixa en 
els requisits d’empadronament 
(que no s’exigís antiguitat 
més enllà de l’inici del curs) i la 
igualació dels punts entre famílies 
nombroses, monoparentals 
i les que comptin amb algun 
membre amb discapacitat han 
estat modificacions introduïdes 
a petició de la CUP sobre la 
proposta inicial. 

> EXPOSICIÓ PÚBLICA

•  Modificació de les 
ordenances fiscals 
referents a la taxa per 
prestació de serveis i 
actuacions administratives 
al Mercat Municipal i a la 
taxa per estacionament 
de vehicles de tracció 
mecànica en terrenys 
d’ús públic local.  Del 3 de 
desembre de 2019 al 13 de 
gener de 2020.

•  Aprovació inicial de 
les bases específiques 
reguladores de la 
concessió d’ajuts 
econòmics individuals 
a joves estudiants del 
Masnou per al transport 
per al curs 2019-2020. Del 
13 de desembre de 2019 al 
23 de gener de 2020.

Llegiu la crònica sencera a 
www.elmasnou.cat 
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Desenes de persones 
van omplir el 28 de 
novembre la sala Joan 

Comellas de l’Edifici Centre 
per assistir a la presentació 
del llibre La repressió al 
Masnou (1939-1952), obra de 
la prestigiosa historiadora 
masnovina Rosa Toran. A 
més de l’autora, a l’acte van 
prendre la paraula la també 
historiadora Conxita Mir i 
l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras. Aquesta presentació 
s’emmarcava dins els actes 
organitzats per l’Ajuntament 
amb motiu del vuitantè 
aniversari de la fi de la Guerra 
Civil (1936-1939).
L’obra, cinquè volum de la 
col·lecció “Quaderns d’Història 
Local”, narra la repressió duta 
a terme pel règim franquista 
per tal d’abatre els vençuts en 
la Guerra d’Espanya que no 
partiren a l’exili.  Dos centenars 
de masnovins i masnovines van 
haver d’enfrontar-se a consells 
de guerra i tribunals depuradors. 
Molts van ser acusats de “suport 
a la rebel·lió”. Alguns van ser 
condemnats a mort. D’altres, a 
penes de presó, multes o a la 
pèrdua del seu lloc de treball. La 
recerca finalitza el 1952, perquè 
és l’any en què es va perpetrar 
el darrer afusellament d’un 
masnoví, Pere Adrover.
Tal com va explicar Toran, bona 
part del llibre està dedicada 
a les víctimes, amb les seves 
biografies i els processos 
repressius als quals van ser 
sotmeses: “És potser la part 
més atractiva del llibre, però 
no es pot entendre sense llegir 
l’entramat legal”, comentava 
en relació amb la construcció, 
per part del franquisme, d’un 
engranatge institucional pensat 
per estendre la por i eliminar la 

rastre i trobar fonts que ajudin a 
reconstruir les seves històries.
Conxita Mir va incidir també en el 
complex sistema repressiu establert 
pel franquisme, remuntant-se a 
la guerra, als motius pels quals el 
bàndol franquista va allargar-la: 
“Volien tenir temps de tallar d’arrel 
les idees liberals, democràtiques o 
republicanes”. 

Aquest objectiu va continuar 
vigent després de la victòria dels 
colpistes: “Com s’aconsegueix? 
Reprimint”, comentava Mir, afegint 
que la repressió es va estendre 
a persones que no van tenir 
cap participació notable en les 

dissidència. Va concretar que la 
investigació està basada en fonts 
documentals, especialment en els 
sumaris judicials: “Queda la porta 
oberta a indagar altres formes de 
repressió més velades”. També va 
apuntar un altre camp d’estudi: les 
persones que van marxar a l’exili. 
Va assenyalar, però, la dificultat 
que presenta el fet de seguir-ne el 

accions revolucionàries de l’etapa 
republicana. “Com que molts 
dels que més es van significar van 
exiliar-se, van reprimir tots aquells 
amb qui pogueren fer-ho, només 
perquè van estar a favor de la 
legalitat republicana”.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
subratllar la recerca i “el treball 
impressionant” efectuat per Toran. 
“És important llegir-lo tenint en 
compte el context del moment”, 
va recomanar l’alcalde, referint-
se a les contradiccions personals 
i col·lectives que sorgeixen en 
èpoques convulses com van ser-ho 
els anys de la Guerra Civil i del 
règim franquista. 

Rosa Toran presenta el llibre  
‘La repressió al Masnou (1939-1952)’
El volum és fruit d’una rigorosa investigació sobre la repressió perpetrada pel franquisme contra 200 veïns i veïnes

 La Sala Joan Comellas es va omplir de gom a gom per escoltar la historiadora masnovina. RAMON BOADELLA

  VÍCTIMES

Tal com va dir Toran a l’acte, 

bona part del llibre es dedica 

a les persones represaliades
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El 27 de novembre es va donar 
el tret de sortida al I Festival 
de Creació Contemporània 

del Masnou Brama. El cicle, que 
proposa una reflexió sobre els nous 
llenguatges artístics, ha inclòs una 
lectura audiovisual a càrrec de 
Núria Gómez Gabriel; una exposició 
col·lectiva; una tarda d’art d’acció; 
i una trobada amb l’escriptor 
Enrique Vila-Matas. 

Ha estat comissariat per l’artista 
i investigador masnoví Xavi 
Rodríguez Martín, que en l’acte 
inaugural va recordar que 
l’esdeveniment és hereu del 
Llucifest, un festival de llarga 
trajectòria engegat des del Centre 
de Creació Artística Blanc de Guix. 
Organitzat per l’Ajuntament 
conjuntament amb Blanc de Guix i 
amb la col·laboració de la Fundació 
La Calàndria, el Festival Brama es va 
estendre fins al 4 de desembre (la 

s’han vist alterades per la irrupció 
de les noves tecnologies. La 
regidora de Cultura, Neus Tallada, 
va obrir l’acte explicant que el 
Festival és un projecte que feia 
temps que estava gestant-se “per 
acostar i posar en valor aquestes 
noves maneres artístiques de fer”. 

mostra expositiva es podrà veure 
fins al 22 de desembre) i va incloure 
diferents propostes. Les repassem a 
continuació.

>  Núria Gómez Gabriel 
inaugura el Brama abordant la 
transformació de les relacions 
afectives

La conferència inaugural del 
Festival (27 de novembre) va ser 
a càrrec de l’artista, comissària i 
investigadora Núria Gómez Gabriel, 
sobre com les relacions afectives 

L’alcalde va parlar del Brama com 
“un projecte ambiciós que mostra 
el compromís de l’Ajuntament amb 
l’art contemporani” i va afegir que 
la iniciativa era “una aposta per 
donar un encaix als joves creadors 
que tenim al Masnou”. 

Deixem que les estrelles determinin 
de qui ens enamorem va ser el 
títol de la lectura audiovisual de 
cinquanta minuts que va oferir 
Gómez Gabriel, en la qual, en 
paraules de l’autora, “es posa en 
relació el cel amb la manera com 
ens relacionem les persones”. A 
través d’un recull de casos d’estudi 
d’aplicacions, productes de 
consum, pel·lícules, publicacions 
i d’altres suports, la proposta 
va explicar la transformació de 
les relacions afectives després 
de la introducció de les noves 
tecnologies i la intel·ligència 
artificial.

Aquest estudi ha servit a l’artista 
catalana per crear el llibre Love me 
Tinder, que ha publicat recentment. 
L’obra tracta sobre les aplicacions 
de cites en línia i com aquestes 
“acceleren certs comportaments 
de seducció que han existit tota 

Llarga vida al Brama 
Bona acollida del I Festival de Creació Contemporània del Masnou

  ART I REFLEXIÓ

El cicle, heureu del festival 
Llucifest, de Blanc de
 Guix, ha proposat una 
reflexió sobre els nous 
llenguatges artístics

 El cicle d'actes del Brama s'ha estès del 27 de novembre al 4 de desembre. RAMON BOADELLA

 Núria Gómez Gabriel durant la seva ponència. RAMON BOADELLA
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  ARTISTES LOCALS

Molts dels i les artistes 
participants a l'exposició que 
acull algunes de les pràctiques 
artístiques més innovadores 
del circuit artístic català 
són del Masnou

  Autoritats municipals amb els organitzadors del Brama i alguns dels i les artistes 
participants. RAMON BOADELLA  La seu de Blanc de Guix va acollir l'acte final del Festival. RAMON BOADELLA

 Enrique Vila-Matas. RAMON BOADELLA

 Les obres dels participants al Brama són exposades a l'Espai Casinet.  RAMON BOADELLA

la vida”, va dir l’autora. “El llibre 
vol contextualitzar els discursos 
d’autorepresentació masculina en 
l’aplicació”, va explicar.

>  Mostra expositiva a l’Espai 
Casinet fins al 22 de desembre

El Festival, entre els seus 
objectius, ha volgut difondre la 
tasca realitzada des de diverses 
manifestacions per artistes que, tot 
i la seva joventut, ja tenen un ampli 
reconeixement. En aquest sentit, el 
30 de novembre es va inaugurar la 
mostra expositiva a l’Espai Casinet, 
que és l’eix al voltant del qual s’ha 
estructurat el Festival i, novament, 
les autoritats municipals van 
ser-hi presents, acompanyades 
pels artistes que formen part 
de l’exposició. La regidora va 
tornar a manifestar la satisfacció 
de l’Ajuntament per participar 
en una iniciativa com aquesta i 
col·laborar conjuntament amb 
Blanc de Guix. També va destacar 
que la Fundació La Calàndria 
hagi fet possible la publicació del 
catàleg, que ajuda a entendre molt 
millor l’exposició i que és un valor 
afegit al conjunt del Festival, i va 
donar molta importància al fet 
que la convocatòria s’hagi estès a 
diversos espais de la vila. D’altra 
banda, l’alcalde va remarcar el 
suport als creadors joves i les 
noves manifestacions artístiques. 
Va posar en relleu la tasca de 
Blanc de Guix per difondre la 
tasca dels joves creadors a la 
vila i va remarcar la voluntat 

de l’Ajuntament d’apostar per 
aquestes formes d’expressió. 

També va manifestar la seva 
voluntat que el Festival, que està 
tenint una molt bona resposta, 
continuï creixent i explorant 
la creació contemporània. La 
directora de Blanc de Guix, Núria 
Fusellas, va agrair el suport de 
l’Ajuntament i de la Fundació 
La Calàndria per fer créixer el 
Festival. També va fer referència a 
la reflexió conjunta que proposa 

l’exposició sobre la condició 
de l’ésser humà. Fins al 22 de 
desembre, la sala d’exposicions 
acull algunes de les pràctiques 
artístiques més innovadores del 
circuit artístic català, amb obres 
que oscil·len des de la pintura o 
l’escultura fins a l’art sonor, visual 
o performatiu. Els artistes que 
hi participen són Sara Agudo, 
Lluc Baños, Enrique Doza, Núria 

Gómez Gabriel, Laura Llanelli, 
Yannick Sánchez i Anna Irina 
Russell. A més a més, també hi 
ha una important representació 
d’artistes que viuen al Masnou, 
com Jutta Immenkötter, José Luis 
Paz Fo i Luis Torroja. 

El mateix dissabte 30 de 
novembre, a la tarda, la seu 
de Blanc de Guix va acollir un 
conjunt de manifestacions d’art 
en directe, amb les intervencions 
d’Íria Llena Gasol, Joan Segura, 
Alberto Lucena, Rut Oliver Valls, 
Laura Llaneli i el concert de 
Venècia Fluor. També hi va actuar 
la companyia de circ EIA, del 
col·lectiu masnoví LACAM. 

>  Vila-Matas i Rodríguez Martín 
reflexionen sobre els nous 
llenguatges artístics

La xerrada conjunta entre el 
comissari del Festival i l’escriptor 
Enrique Vila-Matas, el 4 de 
desembre, va desafiar el temporal 
que s’estava vivint i va acollir un 
significatiu grup d’admiradors i 
lectors de l’obra de l’escriptor. Les 
renúncies a què han de fer front els 
creadors, les possibilitats de l’art 
per indagar en la condició humana 
i l’actualitat de les manifestacions 
artístiques van ser alguns dels temes 
abordats mentre es repassava la 
trajectòria literària de Vila-Matas. 
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 COMMEMORACIÓ 25-N 

Durant tot el mes de novembre 
s’han celebrat actes per a 
l'eliminació de la violència 
envers les dones i de record 
a les víctimes

Feminicidi és l’assassinat 
de dones pel fet de ser 
dones. Malauradament, 

les violències contra les dones 
persisteixen any rere any i des 
del Masnou, a més de col·locar 
llaços liles per retre homenatge 
a les víctimes de la violència de 
gènere el 25 de novembre (Dia 
Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència vers les Dones), 
al llarg de tot el mes un cicle 
d’activitats han volgut refermar el 
compromís de seguir treballant 
des del consistori en la prevenció 
i l’eliminació d’aquesta xacra sota 
el lema “Prou feminicidis”.

L’acte central de la campanya va 
tenir lloc la tarda del divendres 
29. Des de la plaça de l’Església, 
una comitiva de dones i homes 
de la vila, entre els quals hi havia 
representants del consistori 
masnoví acompanyats per la Colla 
de Diables del Masnou, van fer 
la baixada de torxes en suport a 
les dones i criatures que pateixen 
violències masclistes. El recorregut 
va finalitzar a la plaça de la Llibertat, 
on es va poder veure un espectacle 
teatral a càrrec de les escoles del 
municipi; Actualitza Teatre amb 
La dona perfecta; Move it Musical 
amb les peces Seasons of loves i  
Totally Fucked, i + que Teatre amb 
Tu decideixes. A l’acte, la regidora 
d’Igualtat, Yulay Martínez, va 

llegir el manifest que cloïa amb 
un missatge encoratjador: “El 
moviment feminista és imparable 
i la nostra sororitat és la nostra 
força.”

A l’acte central el van precedir 
set activitats més. L’exposició 
“Il·lumina’t”, a la Biblioteca, ha 
mostrat autoretrats fets per dones; 
el cinefòrum sobre El viatge de 
Marta, un film de Neus Ballús, 
va oferir un retrat polièdric del 
turisme occidental a l’Àfrica i de la 

mirada del turista sobre la realitat 
africana. També, dues trobades 
a la Biblioteca van servir per 
presentar els llibres Sex ¡Oh!: 
Mi revolución sexual i Aprendre 
a parlar amb les plantes. En la 
presentació del primer d’aquests 
dos llibres, la il·lustradora Lyona 
Ivanova i la sexòloga Eva Moreno 
van tractar de manera oberta del 
plaer de la dona, l’apoderament 
femení i l’educació sexual 
entre els adolescents i joves. 

D’altra banda, Marta Orriols, 
autora del segon llibre, va parlar 
de l’aprenentatge, de com 
tirar endavant malgrat que les 
circumstàncies siguin adverses. 

Una increïble fada madrina va 
visitar el Mercat Municipal el 
dissabte 23 per, a través de 
la comèdia i la paròdia, fer 
reflexionar sobre la construcció 
cultural de l’amor patriarcal i la 
manera com sotmet les dones. 
El mateix 25, es va dur a terme 
l’encesa d’espelmes davant 
l’Ajuntament en memòria de les 
víctimes de la violència masclista i 
també s’hi va llegir el manifest.
Els actes es van completar amb 
la sortida per visitar l’exposició 
“Feminismes!”, al Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), que reuneix 
les exposicions “L’Avantguarda 
Feminista dels anys setanta. 
Obres de la Verbund Collection, 
Viena” i “Coreografies del 
gènere”, per posar de manifest 
el diàleg, les continuïtats i les 
ruptures entre el feminisme 
radical dels anys setanta i els 
feminismes actuals.

La campanya va cloure l’últim dia 
del mes, el dissabte 30, amb el 
Taller de Prevenció de la Violència 
entre Iguals per a Famílies, a la 
Biblioteca. 

Prou feminicidis
Es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

  Acte central a la pl. de la Llibertat. 
RAMON BOADELLA

  La baixada de torxes va ser una mostra més de suport a les dones que pateixen 
violència masclista. RAMON BOADELLA
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El Mes dels Infants, que s’ha estès al llarg del mes de novembre 
amb prop d’una quinzena d’activitats, ha servit per commemorar, 
un any més, el Dia Internacional dels Drets dels Infants (20 de 

novembre). Xerrades, tallers, teatre, jocs, sessió de contes, gimcana i 
altres activitats van conformar el programa festiu.

  Els infants van poder crear les seves pròpies composicions al taller 
d’art efímer al parc de Vallmora, a partir de materials recol·lectats en 
aquest espai.

  L’espectacle de teatre infantil sobre el llenguatge de les emocions  
El Monstre de colors va exhaurir les entrades per a la funció de l’Espai 
Escènic. 

  Un enigmàtic laberint de gran format va sorgir als jardins  
de la Nimfa.

També aquest novembre, el dissabte 16, van coincidir dues 
celebracions amb molta marxa. D’una banda, la Festa de la Gent Gran 
va tornar, després d’anys sense haver-se celebrat, amb més força que 
mai. Les pistes esportives de Pau Casals es van omplir al migdia amb 
prop de 250 masnovins i masnovines de més de 65 anys que, plegats, 
van commemorar el seu dia amb activitats i un dinar de germanor que 
va fer les delícies dels assistents.

Diversió per a petits i grans
Els col·lectius de menys i més edat del municipi celebren les seves festes

  Diferents mostres de ball van amenitzar la jornada multitudinària  
a les pistes esportives de Pau Casals.

  La festa va cloure amb una proposta gastronòmica:  
una paella per a 250 persones.

Els joves no van ser menys, amb la festa que es va dedicar a aquest 
col·lectiu a Ca n’Humet. Més d’una cinquantena de nois i noies van 
participar en la jornada, que va incloure una jam session, concerts, 
tallers, mostres i, també, sessió de discjòqueis. La celebració, que es va 
estendre fins a mitjanit, es va acompanyar amb un food truck, que va 
oferir servei de menjar i begudes als assistents.

Per als joves, la gresca no acaba aquí. El mes de desembre arriba 
carregat de noves propostes per a aquest col·lectiu: pintura mural, 
festa d’skate i música, i Escape room exprés. Les trobareu detallades a 
l’agenda d’aquest butlletí (pàgines 10 i 11) 

 A l’Espai Escènic hi van actuar diferents formacions joves.

  A més dels concerts a l’interior, també hi va haver activitats al pati 
de Ca n’Humet.
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Fotografíes: RAMON BOADELLA
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GENT GRAN

Homenatge als matrimonis de més de cinquanta anys 
Deu parelles del Masnou celebren les Noces d’Or a l'Ajuntament 

L’Ajuntament celebra cada any la festa de les Noces d’Or, un acte en 
què es ret homenatge a totes les parelles que fan cinquanta anys 
de casades. Aquest any 2019, el nombre de parelles del municipi 

que han celebrat a l'Ajuntament el mig segle de convivència també 
són xifres rodones: una desena o, el que és el mateix, una vintena de 
masnovins i masnovines. L’enhorabona! 

Per felicitar i obsequiar les parelles que compleixen cinquanta anys 
compartint vida, il·lusions i esforços, s’organitza una recepció a la sala 
de plens del consistori, amb les autoritats municipals i amics i familiars 
de les persones homenatjades. Enguany, els actes es van celebrar els 
dissabtes 19 d’octubre i 23 de novembre.   Sis parelles van ser homenatjades el 19 d’octubre. RAMON BOADELLA

  Dues parelles més van celebrar-ho el 23 de novembre. RAMON BOADELLA
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ESPORTS

Vint-i-cinc reconeixements a la sisena Nit de l’Esport
El Masnou es vesteix de gala per celebrar la presència esportiva a la vila

Un any més, el Masnou va 
lliurar els guardons als i 
les esportistes i entitats 

esportives a la Nit de l’Esport 
per destacar els èxits esportius 
de la temporada 2018-2019. 
L’esdeveniment, en forma de 
gala, va assolir la sisena edició 
el divendres 29 de novembre al 
vespre, a l’Espai Escènic.

S’havien establert nou modalitats 
diferents de premis, que van 
reconèixer aquelles persones i 
equips que durant la temporada 
passada havien destacat per 
la seva trajectòria i en la seva 
tasca de promoció i organització 
d’esdeveniments esportius. A 
més, l’homenatge també va 
destacar aquelles persones 
que representen els valors de 
l’esport i que enguany s’han vist 
especialment representades en 
els masnovins Daniel Carrau, 
Carles de la Torre i David Forniés.

L’acte, conduït novament per 
Montserrat Condeminas, va 
comptar amb els parlaments 
de l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, i el regidor d’Esports, 
Ricard Plana, que va començar 

el seu discurs llançant un clar 
objectiu: “Volem fer arribar 
l’activitat física i l’esport a tots els 
veïns i veïnes del Masnou a través 
de tres camins: l’esport formatiu, 
el de lleure i el competitiu.” El 
suport a les entitats esportives 
del municipi es va reflectir en les 
paraules del regidor Plana, que 
va encoratjar-les “a obrir-se més 
enllà de la pràctica esportiva dels 
membres que les componen per 
promoure l’esport com un servei 
a tota la societat”. Plana va parlar 
de fer créixer les entitats amb 
valors i, també, de potenciar-les. 
En aquest sentit, es va referir 
a l’aprofitament d’espais “que 
encara tenim poc aprofitats, com 
la platja, el mar o el Complex”. 
Finalment, es va adreçar als clubs 

i les associacions esportives 
per dir-los que “feu una tasca 
impagable en la promoció de 
l’esport”, i va afegir que “sense el 
vostre esforç i la vostra dedicació, 
l’esport no seria el referent social 
que sense dubte és”.

D’altra banda, Jaume Oliveras 
va iniciar el seu discurs amb 
paraules d’agraïment a tots els 
qui havien contribuït a assolir 
els objectius del darrer mandat, 
fent referència, principalment, 
a la situació complexa que es va 
viure amb la construcció del nou 
pavelló. Tot seguit va parlar de 
nous objectius, com la segona 
fase d’aquest equipament 
municipal, de futurs espais 
esportius al parc de Vallmora i de 

la dotació de més recursos per a 
la pràctica de l’esport a prop del 
mar. També va anunciar —però 
no va desvetllar— una nova 
proposta vinculada al món del 
futbol. L’alcalde es va referir a la 
comunitat esportiva del Masnou 
com “un dels pilars fonamentals 
de cohesió al nostre municipi” i 
va destacar la gran tasca social 
de les entitats i clubs esportius, 
“que ha quedat palesa amb 
els guardonats i guardonades 
d’aquesta nit”. Oliveras també 
va mostrar el compromís de 
l’Ajuntament per “treballar 
conjuntament i construir ponts 
estables de col·laboració per 
assolir nous objectius en aquesta 
nova etapa, en què l’esport 
i la salut seran un dels eixos 
fonamentals per vertebrar el 
nostre municipi”.

Enguany, el jurat dels premis ha 
estat format per Eudald Serra, 
David Forniés i Jordi Matas. 
La gala va ser amenitzada per 
diverses actuacions del grup de 
gimnàstica rítmica del Club de 
Judo i Gimnàstica Rítmica del 
Masnou i del Club Judo Bushido 
Rei del Masnou. 

Els guardons van ser lliurats per 
l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras; el regidor d’Esports, 

Ricard Plana, i pel president i el 
vicepresident del Consell Esportiu del 
Maresme, Jordi Matas i Marc Bosch, 
respectivament.

Esportista (masculí i femení) federat 
més petit de 16 anys
Finalista: Lucía Bonafont Molina. Club 
Judo Bushido Rei El Masnou
Finalista: Nora García de la Casa. Club 
Nàutic Masnou
Primer premi: Marc Lladós Cruz. Club 
Atlètic Masnou

Esportista (masculí i femení) no 
federat més petit de 16 anys
Finalista: Berta Samaniego Mata. Club 
Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica 
del Masnou

Finalista: Pau Luque Fradera. Club 
Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica del 
Masnou
Primer premi: Kora Ruíz Ortíz. Club 
Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica del 
Masnou
 
Esportista (masculí i femení) federat 
més gran de 16 anys
Finalista: Paula Roset Martín. 
Club Judo Bushido Rei El Masnou
Finalista: M. Àngels Rodríguez Pérez. 
Club Judo Bushido Rei El Masnou
Primer premi: Mireia Lapuerta Comas. 
Club Judo Bushido Rei El Masnou

Esportista competint en una entitat 
fora del Masnou
Finalista: Marta Colom Hernández. 
Centre Natació Mataró
Finalista: Sílvia Mas Depares. Club 
Nàutic S’Arenal

Primer premi: Albert Estragués. NM 
Racing Club

Trajectòria d’un equip 
en competició federada
Finalista: Juvenil A. Club Deportiu 
Masnou
Finalista: Benjamí B. Club Atlètic 
Masnou
Primer premi: Sènior B. El Masnou 
Basquetbol

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

Entitat amb millor tasca 
de promoció
Primer premi: Projecte Hamza. El 
Masnou Basquetbol

Entitat amb la millor organització 
d’esdeveniments esportius
Finalista: 24a edició de 3x3 Bàsquet al 
Carrer. El Masnou Basquetbol
Finalista: Copa d’Espanya classe 
Làser. Club Nàutic Masnou
Primer premi: Diada Solidària de 
Futbol Sala Síndrome de Down. Club 
Atlètic Masnou

Reconeixement a la trajectòria 
individual en el desenvolupament de 
la tasca esportiva
Guardonat: Daniel Carrau Adam
Guardonat: Carles de la Torre Campo
Guardonat: David Forniés Gay

Guanyadors, guanyadores i finalistes de la Nit de l'Esport 2019

 Fotografia conjunta d’aquesta edició 2019. RAMON BOADELLA
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Recordes el teu primer dia com 
a responsable de rodatge?
El dia en què realment la meva 
vida professional va fer un gir 
va ser quan el Pau Freixas em 
va donar l’oportunitat de ser 
directora a la segona temporada 
de Polseres vermelles. Jo havia 
sigut l’ajudant de direcció de 
la primera temporada, i m’ho 
vaig haver de pensar, conscient 
de la responsabilitat i el nivell 
d’exigència que suposava dirigir 
una sèrie amb l’èxit que ja havia 
tingut la primera temporada. Però 

coneixent com coneixia l’equip 
tècnic i artístic, vaig considerar 
que era el moment idoni per fer-
ho, i m’hi vaig llançar. 

Quina és la feina d’una 
directora de televisió?
El més important és tenir clar el 
producte que vols fer i quin camí 
has de prendre per aconseguir-lo, 
amb les eines que la producció 
posa a la teva disposició. A partir 
d’aquí, has de saber transmetre 
a tot l’equip com han de ser els 
ingredients que tindrà el format, 

com ara els continguts, el to, l’estil, 
el ritme, la música, la imatge..., tot 
en funció de les emocions que es 
volen provocar a l’espectador. 

Actualment rodes la nova 
temporada de la sèrie Les de 
l’hoquei.  Què els espera als 
espectadors?
La segona temporada, d’alguna 
manera, és més madura que la 
primera. Les noies protagonistes 
han crescut i, per tant, els seus 
conflictes també. En general, 
s’aprofundeix més en les trames, 

on també estan més barrejats 
els personatges joves i els adults. 
Sempre sota aquesta mirada 
feminista que també tenia la 
primera temporada i que la va 
convertir en una sèrie d’èxit entre 
el públic jove.

Polseres vermelles ha estat una 
de les sèries més reeixides de la 
història de TV3, amb unes xifres 
rècord d'audiència. A què creus 
que es va deure el seu èxit?
Polseres vermelles parla dels 
mateixos valors de què parlen 

Marta Pahissa 
Directora de televisió

Directora de programes com El foraster 
(TV3) o Chester (Cuatro) i de sèries d’èxit 
de TV3 com Polseres vermelles, Cites i Les 
de l’hoquei —de la qual actualment està 
rodant la nova temporada—, Marta Pahissa 
recull èxits fruit de l'esforç i la dedicació, 
però segur que també pel seu to tan sincer 
com humil que posa en valor la feina ben 
feta i la importància del treball en equip.

Va estudiar Imatge i So, especialitat en 
direcció, al Centre Calassanç, el que ara 
és l’ESCAC. En acabar els estudis, va anar 
treballant en petits projectes, fent el que 
es diu “una mica de tot”. A poc a poc va 
anar pujant, fins a fer d’ajudant de direcció 
en cinema i sèries de televisió, feina 
que compaginava amb la realització de 
programes de televisió i espots publicitaris. 
L’oportunitat de dirigir la sèrie televisiva 
d’èxit Polseres vermelles va marcar un 
abans i un després en la seva trajectòria 
professional, que, de ben segur, no pararà 
de créixer.

Ara fa vint anys, es va establir al Masnou, 
perquè la seva parella és del poble. “Mai 
no m’havia plantejat anar a viure a fora 
de Barcelona, però ara ni em passa pel cap 
tornar a la ciutat”, diu.

 MIREIA CUXART
 VICENÇ DORSÉ 
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ENTREVISTA

pràcticament totes les sèries: 
l’amistat, la vida, l’amor, el sexe i la 
pèrdua. Però el que va canviar va 
ser el context. I suposo que això va 
ser la clau del seu èxit. Les sèries 
d’adolescents sempre s’havien 
centrat en espais més reconeixibles 
per a aquesta franja d’edat, com 
els instituts, les escoles de ball o 
els internats. En canvi, a l’hospital 
de Polseres Vermelles l’univers era 
tan especial i tan diferent que 
feia que tots els temes que s’hi 
tractaven estiguessin filtrats per 
aquest entorn. I les accions que són 
quotidianes per als adolescents 
fora l’hospital, allà agafaven 
una altra dimensió i els valors 
apareixien encara amb més força.

Com es treballa amb actors i 
actrius tan joves a les sèries?
Els actors i les actrius més joves 
són esponges, que aprenen de 
cada cosa que veuen, de cada cosa 
que els dius. I tu també aprens 
d’ells, perquè moltes vegades 
t’ubiquen en un món del qual, per 
l’edat, estàs desconnectat. A més, 
són molt treballadors, acostumen 
a ser molt disciplinats i venen amb 

el text ben après, cosa que en 
una sèrie de televisió representa 
un esforç diari important. M’he 
emocionat moltíssim davant 
del monitor veient les seves 
interpretacions. 

Ha tornat El Foraster a TV3. 
Varia molt la figura del 
director en un programa 
que en una sèrie?
L’equip d’una sèrie de televisió és 
molt ampli. I el director ha de guiar 
tant l’equip tècnic com l’artístic per 
aconseguir plasmar en imatge allò 
que hi ha escrit al guió. Treballar 
amb un guió fa que tinguis una idea 
molt clara de com serà el contingut 
de cada capítol. En un programa 
d’entreteniment com El Foraster, 
a part de tenir un equip molt més 
reduït, el contingut és imprevisible, 
perquè depèn del que trobes quan 
fas la gravació al poble. Per tant, la 
construcció del programa i del seu 
contingut l’has de decidir a la sala 
de muntatge, ja que tornem dels 
pobles amb molt més material del 
que acaba apareixent al programa. 
I la decisió de quin contingut entra i 
quin no és del director. 

Quin dels productes televisius 
que has dirigit ha marcat la teva 
vida professional? I en quin has 
gaudit més treballant?
Crec que Polseres Vermelles seria 
el que més m’ha marcat, per ser la 
primera vegada que vaig dirigir. 
Però la veritat és que no podria dir 
amb quin he gaudit més. Soc molt 
afortunada, perquè treballo en allò 

que m’agrada. I cada projecte nou és 
un repte i en gaudeixo per igual. El 
que més m’importa és saber que allò 
que he fet, quan s’entrega a la cadena 
per ja fer-ho públic, ha valgut la pena.

Tens algun referent 
professional?
He tingut la sort de treballar amb 
grans professionals, que són 
referents en el món de la televisió. 
En el camp de la ficció, el Pau 
Freixas, que fa que cada minut que 
passes al seu costat es converteixi 
en un màster de direcció 
cinematogràfica. En el món de la 
televisió d’entreteniment, l’Óscar 
Cornejo, productor de La fábrica 
de la tele i creador de formats tan 
controvertits com Sálvame, però 
amb el qual he pogut aprendre 
molt realitzant programes com 
La caja, El comecocos, Dale al Rec 
o Viajando con Chester. I també, 
gràcies al Quim Masferrer, he après 
a fer un programa tan especial 
com El Foraster. Tenir persones 
amb tant de talent al teu costat 
et fa créixer i et fa aprendre 
moltíssim. Mai no he parat 
d’aprendre.

La televisió no té horaris. 
Com es compagina amb la vida 
familiar?
Aquest tema és molt complicat. 
L’estabilitat no seria el punt fort 
del món de la televisió, en cap 
sentit. Els horaris depenen de 
les necessitats de la producció i 
això vol dir jornades de rodatge 
llargues i de vegades també 

nocturnes. Però al final, tota la 
família s’acaba adaptant a aquesta 
vida. Al Masnou mateix hi vivim 
moltes persones vinculades al 
sector audiovisual i al final ens 
acabem organitzant, com tothom.

Sobre què aniria una sèrie 
inspirada al poble?  
Uff, si la tingués clara potser ja 
l’hauria presentada a alguna 
televisió per poder rodar-la. Però 
podria ser una sèrie inspirada en el 
passat mariner de la vila del Masnou 
o del Masnou com a destí d’estiueig 
de la burgesia barcelonina de finals 
del s. XIX, o de la construcció del 
ferrocarril. O fins i tot de la vida 
actual. Segur que en sortirien 
moltes històries. 

Tot el que has dirigit 
darrerament ha estat un èxit. 
No et fa por afrontar nous 
projectes?
Per mi l’èxit és fer allò que t’agrada 
i estar satisfet del producte que 
has fet. Sigui quin sigui. Si a més 
les audiències t’acompanyen, 
òbviament encara millor. Però no 
m’agrada personalitzar l’èxit en mi, 
perquè en cas que l’hagi aconseguit, 
ha sigut gràcies als fantàstics equips 
amb els quals he treballat, tant 
davant com darrere de les càmeres. 
I és clar que fa por afrontar projectes 
nous. Arrencar un projecte de zero 
és com obrir un meló que no saps 
si et sortirà bo o dolent. I crec que 
aquesta por és bona i no s’ha de 
perdre. És el que et fa seguir sent 
exigent amb tu mateix.  

“La meva vida 
professional va fer un 
gir quan em van donar 
l’oportunitat de ser 
directora a ‘Polseres 
vermelles’”
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

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

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Pessebre municipal a la Casa de 
Cultura. Nadal de l’any 1993.
Autor: Gerard Poch.

Procedència: Arxiu Municipal del 
Masnou, fons municipal, fotografia 
29549.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Nov 10

Resultats de les eleccions del #10N a #ElMasnou. 

ERC-Sobiranistes, la llista més votada. La participació ha estat 

del 76%. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Nov 14

Una trobada per parlar d’#educaciósexual i molt més amb 

@lyona_ivanova i @EvaTapersex a #elMasnou. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Nov 27

El #Nadal arriba a #elMasnou aquest cap de setmana.

1. #Fira comercial i artesana al carrer de Roger de Flor.

2. Mostra gastronòmica a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. 

3. Gran varietat d’activitats de tot tipus durant tots dos dies. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Nov 14

Nou accés al Camp de Futbol d’#ElMasnou, a través d’una 

passarel·la que creua la finca dels Masovers, al c. de Rosa 

Sensat.

Fins ara quedava aïllat si plovia. Només s’hi podia accedir per 

un gual de la riera d’Alella, ja tancat.

Es recomanen els pàrquings del c. d’Amadeu I. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Nov 21

El #restaurant d’#elMasnou @Tresmacarrons ha revalidat 

l’#estrellaMichelin que havia aconseguit l’any 2015. 

Moltes felicitats a tot l’equip!

Quines tasques s’estan duent a terme a la plaça Nova  
de les Dones del Tèxtil?

S’estan portant a terme obres de reparació de la 
impermeabilització del sostre de l’aparcament que està situat 
immediatament a sota. Els treballs són a càrrec de l’empresa 
constructora i, en el moment de tancar aquesta edició, 
estaven a punt de finalitzar.
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PUNT DE TROBADA

La fundació privada El 
Maresme pro Persones amb 
Disminució Psíquica va ser 

constituïda el 22 de desembre de 
1994, continuant la tasca iniciada 
l’any 1966 per l’Associació 
Patronat pro Persones amb 
Disminució Psíquica del Maresme. 
És una entitat social sense ànim 
de lucre que dona resposta a 
les necessitats de les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
del Maresme i les seves famílies 
amb una àmplia xarxa de serveis 
especialitzats. L’any 2018, va 
ser guardonada amb el premi 
FAGEM a la millor trajectòria 
empresarial.

Aquesta entitat, que ja supera 
els cinquanta anys, va néixer 
gràcies a l’impuls d’un grup 
de famílies preocupades per 
la situació dels seus fills i filles 
que, en aquell moment, es 
trobaven a casa desatesos 
i en situació de marginació 
social. Una vegada els primers 
professionals van anar assolint 
experiència i formació, van fer 
un esforç d’especialització i de 
millora de l’atenció donant una 
continuïtat a la tasca de l’escola 
d’educació especial i creant 
els primers tallers per atendre 
les persones amb discapacitat. 

L’any 1988, es va organitzar la 
primera llar residència, que ha 
derivat en el Servei d’Habitatges, 
que actualment disposa d’una 

oferta àmplia d’atenció. També 
ofereixen prop d’una vintena 
serveis especialitzats que, l’any 
2018, van permetre atendre prop 
de 2.800 persones als serveis 
d’acollida i orientació; diagnòstic 
i atenció precoç; educatius; 
d’atenció diürna; laborals i 
residencials.

L’organització està formada 
per un equip humà de 546 
persones, 258 de les quals 
treballen a la Fundació i 288 (203 
amb discapacitat intel·lectual) 

Fundació El Maresme: compromesos amb les persones 
amb discapacitat intel·lectual

> SUMEU-VOS A LA FUNDACIÓ

Les opcions per col·laborar 
amb aquesta entitat són 
moltes: fent-vos-en voluntari 
o voluntària, fent un donatiu, 
comprant els seus productes, 
establint un conveni de 
pràctiques, contractant un 
servei o una persona amb 
discapacitat intel·lectual. En 
trobareu més informació a 
www.fundaciomaresme.cat.

 L’entitat dona suport a persones amb dificultats especials. FUNDACIÓ EL MARESME

  MARC ESTRATÈGIC 

Amb més de cinquanta anys 

de trajectòria, recentment 

l’entitat ha elaborat els eixos 

estratègics fins al 2022 sota el 

lema “Junts construïm futur”

al Centre Especial de Treball 
CEO del Maresme, que té com 
a finalitat crear i mantenir llocs 
de treball per a persones amb 
discapacitat intel·lectual a tota 
la comarca. A aquestes xifres 
s’hi sumen 382 voluntaris i 
voluntàries.

Sota el lema “Junts construïm 
futur”, recentment han elaborat 
de manera participativa i 
col·lectiva el marc estratègic 
2022 de l’entitat, que marca el 
camí per als propers anys i té per 
objectiu el reconeixement com 
a entitat referent en la tasca de 
donar suport a persones amb 
dificultats especials. Aquests 
eixos estratègics se centren 
a avançar cap a la inclusió tot 
afavorint el desenvolupament 
comunitari a la comarca; 
acompanyar les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
durant el seu itinerari de vida 
amb una perspectiva de 360 
graus; un model organitzatiu 
de governança que afavoreixi 
la participació de qualitat i 
apoderi les persones i els seus 
equips de treball; l’aposta per la 
qualitat i l’expertesa, i l’impuls 
de nous projectes d’atenció a les 
persones i nous serveis al centre 
especial de treball. 

> LA FUNDACIÓ EL 
MARESME COMPTA AMB 
DOS SERVEIS AL MASNOU:

Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP):
Ha atès a 389 infants durant 
l’any 2019.

Can Targa:
Actualment, 30 persones són 
ateses al centre.
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ENTREVISTATRIBUNA POLÍTICA

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

Sílvia Folch
Portaveu del Grup 
Municipal d'ERC-AM

Amadeu 
Quintana
Regidor del Grup 
Municipal de FEM 
MASNOU

Ernest Suñé
Portaveu del Grup 
Municipal del 
PSC-CP

Treballant per la convivència 
Ara ja fa un any que l’alberg de 
joventut es va convertir en un centre 
d’acollida de joves que migren sols. 
En una primera fase, com un centre 
d’emergència, amb el desbordament 
que va suposar, i de seguida es va 
convertir en un centre d’acollida 
estable, que ja va permetre treballar 
amb un nombre més reduït de menors, 
empadronats al Masnou, i així poder 
planificar una tasca d’inserció. 

Des de l’inici, l’Ajuntament del Masnou 
ha treballat en la línia de col·laborar 
amb el centre, ja que els menors 
són responsabilitat de la DGAIA 
(Generalitat) i, conjuntament amb 
entitats i persones voluntàries, ha 
realitzat tot un treball encaminat a 
facilitar la integració d’aquests joves. 
Sense oblidar que al mateix temps 
calia treballar per la seguretat i la 
convivència al municipi. Vam patir 
els fets lamentables de l’estiu amb 
l’intent d’assalt d’aquest centre de 
menors. Malgrat totes les dificultats 
legals, hem anat treballant, de vegades 
d’una manera més pública i d’altres 
més discretament, per la integració; 
sense oblidar de reclamar al Govern 
de la Generalitat i altres institucions 
supralocals la necessitat de recursos 

per poder afrontar aquesta nova 
situació.
Tenim una taula de treball institucional 
que funciona de manera regular, on 
es coordinen les actuacions de les 
diferents institucions (Ajuntament, 
Consell Comarcal i Generalitat) 
amb l’entitat que gestiona el centre 
(Eduvic) i també la Taula d’Acollida, 
on s’integren persones i entitats de 
la vila que hi col·laboren: membres 
de la comunitat islàmica i entitats 
cíviques, culturals, socials i esportives. 
Moltes iniciatives s’han anat duent 
a terme: escolarització, formació 
ocupacional, contractació en l’àmbit 
laboral, programes com Xerrem Junts 
o la mentoria, xerrades, activitats 
esportives... També hem treballat 
amb la Creu Roja per tirar endavant 

un projecte d’acompanyament 
socioeducatiu i, ara, recentment, hem 
contractat dos dinamitzadors cívics 
al Masnou gràcies a un programa del 
Departament d’Afers Socials i Treball 
de la Generalitat.
Dissortadament, alguns grups polítics 
han volgut polititzar un tema en què 
cal tenir una visió no partidista i en 
què ha de prevaldre la responsabilitat 
institucional o social, que hem volgut 
tenir en tot moment. Però, malgrat 
això, i sent conscients que queda molt 
per fer i que poden sorgir situacions 
problemàtiques, la part més positiva 
sempre ha estat el voluntariat de molts 
masnovins i masnovines, que amb la 
seva tasca desinteressada han treballat 
per la integració social d’aquests joves 
masnovins nouvinguts. 

Amnistia Internacional i la sentència 
del Tribunal Suprem: judici just i amb 
acusats que haurien comès delictes

Els treballs d’Amnistia Internacional a 
favor dels drets humans li van merèixer 
el reconeixement, l’any 1977, del Premi 
Nobel de la Pau, i un any després, el dels 
de Drets Humans de l’ONU.

Arran de la sentència del Suprem en la 
causa contra líders catalans, Amnistia 
Internacional ha emès un informe amb 

tres conclusions i recomanacions que fa 
a les autoritats espanyoles:

La primera demana la revisió del tipus 
penal de sedició, que és el primer cop 
que s’aplica des de la seva incorporació 
al Codi Penal de 1995, i que fou aprovat 
pel Congrés amb 200 vots a favor de 
PSOE, IU, CiU i ERC entre altres i 130 
abstencions del PP, que el considerava 
un Codi Penal massa tou.

La segona demana la llibertat 
immediata dels Srs. Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart, fet que està en mans 
dels jutges i que serà efectiu quan 
concorrin els elements definits dins la 
legislació o mitjançant una sentència 
que així ho acordi, com correspon a 
un estat de dret amb separació de 
poders.

La tercera estableix que el delicte pel 
qual han estat condemnats resulta 
contrari al dret internacional dels 
Drets Humans i que és una afirmació 
agosarada totalment condicionada 
a una interpretació de la legislació 
que serà resolta pels tribunals 
supranacionals.

El document diu més coses que ens 
agradaria que quedessin recollides.

Amnistia Internacional manifesta, 
literalment, que “no ha trobat 
elements per afirmar que el procés 
judicial seguit contra els 12 líders 
catalans hagi vulnerat les garanties 
d’un judici just”.

Amnistia Internacional manifesta, 
literalment, que “reconeix —i així 

ho ha expressat en reiterades 
ocasions— que la resta de persones 
jutjades sí que haurien comès delictes 
legítimament jutjables en virtut del 
càrrec que tenien en aquell moment.”

Però per al nostre grup tan important és el 
que diu com el que no diu.

Amnistia Internacional no parla de 
l’existència de presos de consciència o 
presos polítics ni els reconeix com a tals.

Amnistia Internacional no parla de 
l’existència de persones exiliades ni les 
reconeix com a tals.

Amnistia Internacional no parla de 
l’existència de repressió ni la reconeix 
com a tal.

Política a peu de carrer
A Fem Masnou no volem fer política 
allunyada del dia a dia de la gent o 
dedicar les sessions del Ple a aprovar 
declaracions que ens fan quedar molt bé, 
però de les quals les veïnes i els veïns no 
acabeu veient els resultats. Fem un breu 
resum de la nostra acció municipal els 
darrers trenta dies:

Habitatge
El Ple d’octubre va aprovar la primera part 
d’una regulació sobre pisos turístics que a 
Fem Masnou feia mesos que treballàvem 
amb el Govern i que permetrà restringir 
molt aquest tipus d’establiments, que tenen 
grans beneficis sense pagar pràcticament 
impostos, mentre que la gent ha de marxar 
del poble per no poder pagar un lloguer. 
Al Masnou, l’habitatge disponible ha de ser 
per a les veïnes i els veïns.

Vila jugable
A proposta del nostre grup, el Masnou va 
ser declarada “vila jugable”. Declaració 
lligada a deu compromisos concrets que 
repercutiran directament en els nostres 
infants, el carrer i el joc, perquè un poble 

més amable amb els nostres infants és un 
poble més amable amb tothom.

Convivència
El nostre grup, conjuntament amb el grup 
de JxCat-Units pel Masnou, va presentar 
una moció per constituir una taula per 
la convivència, un espai de participació 
ciutadana per tractar-hi situacions d’incivisme 
o intolerància, per trobar-hi solucions de 
manera comunitària. Inexplicablement, el 
grup d’Esquerra Republicana va bloquejar la 
iniciativa. Seguirem treballant per aconseguir 
aquest espai de participació tan necessari per 
al poble.

Escoltem el veïnat
A Fem Masnou no volem tancar-nos al 
Ple ni venir a parlar amb vosaltres només 

quan s’acostin les eleccions. Així, cada mes 
posarem la nostra carpa en un barri del 
poble, començant el passat novembre al 
Masnou Alt i seguint el desembre a la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil. D’altra banda, 
si voleu que fem una pregunta al Ple, ens 
podeu enviar un correu (femmasnou@
gmail.com) o un missatge (622 083 209).

*Un apunt final. Recordeu que ERC 
i Ciutadans van pactar un sou de 
55.000 euros per a l’alcalde? Doncs fa 
pocs dies ens hem assabentat, mitjançant 
una pregunta al Ple, que l’alcalde té una 
“petita paga extra” d’uns 2.000 euros 
anuals en concepte de dietes per a 
assistència a reunions a les quals va per 
la seva condició d’alcalde. Que no pari 
la festa!
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Ivan Ollé
Regidor del Grup 
Municipal 
de JxCAT-Units

#BonNadal
És temps de festes i de reunir-se amb 

la família, i potser explicar el Conte de 
Nadal de Charles Dickens. Recordes l’avar 

Scrooge? És un personatge malcarat i 

dèspota que és visitat pels fantasmes del 

Nadal passat, present i futur i que acaba 

descobrint l’esperit nadalenc. 

Molts Scrooge corren pel món. 

Singularment en coneixem una família 

que ens pren per beneits, escatimant 

sentiments i negant-nos la llibertat. Qui 
no sap donar amor és que té molt poc 
per compartir. El seu destí acaba essent 
l’abandó.
Però tots els Scrooge tenen encara una 
oportunitat per canviar les seves vides: 
ser generosos seient a la mateixa taula i 
compartint l’esperit nadalenc. Bon Nadal! 
 
#GovernançaCompartida
Una intel·ligència singular mai no podrà 
superar una intel·ligència col·lectiva. 
Ja no és temps de saber què fa un 
govern municipal. És temps que la 
gent pugui decidir i ser copartícips 
de la transformació de la nostra vila. 
En la confecció de l’actual Pla local 
d’habitatge, hi va participar un 0,1% de la 
població. Tenint en compte que el 82% 

de la ciutadania empra Internet de forma 
diària, caldria explorar l’anomenada 
democràcia digital.
 
#Sororitat
Hem dit prou des del carrer a 
les violències masclistes i hem 
après que compartir entre dones, 
experiències, suport mutu i accions que 
contribueixin a l’eliminació social de 
tota forma d’opressió, es diu sororitat 
(agermanament femení).
 
#Debats
El passat 22 de novembre vam iniciar 
el cicle de debats “El Masnou, Vila 
Oberta” per construir un espai de 
conversa plural que propiciï la reflexió 
i accions futures. Un espai de freqüència 

trimestral en què es debatrà sobre 

compromisos i no promeses. Una Vila 

Oberta no només al que mostra, sinó 

sobre tot el que inspira i el que transmet. 

El tema inicial va ser parlar sobre la(es) 

perspectiva(es) de gènere, amb l’entitat 

masnovina Ple de Totes, l’Institut Català 

de les Dones i l’Observatori Cultural de 

Gènere.

 

#RetemComptesAlaCiutadania

Volem donar-te veu i escoltar per 

comprendre’t: Canal Whatsapp 632 

488 654, Facebook i Instagram: 

juntsxcatmasnou, Telegram t.me/

unitspelmasnou  i el nostre canal de 

Youtube. Adreça electrònica del grup 

municipal:  jxcatmasnou@elmasnou.cat

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

Mal resultat. Il·lusió intacta
Una castanya. Una llet. Una hòstia 
de campionat. Una rebolcada. Una 
bufetada. Hi ha moltes maneres de 
descriure el resultat obtingut per Cs 
en les passades eleccions generals, 
però totes arriben a la mateixa 
conclusió: resultat pèssim.

Probablement hi ha 2.518.125 
motius que justifiquen el resultat, 
tants com votants hem perdut en 
només sis mesos, però també hi 
ha, almenys, 2.518.125 raons per 
seguir creient en el projecte que 
representa Cs. Un projecte liberal, 
de centre, allunyat de la corrupció 
dels partits que sempre ens han 
governat, allunyat d’EROs, Pujols, 
3%, Gurtels i d’altres, que pretén 
la igualtat de tots els espanyols 
amb independència del lloc on 
han nascut o viuen, i que té un 
compromís clar en el respecte i la 
defensa de la nostra Constitució, 

norma bàsica que garanteix la 
igualtat, llibertat i seguretat de tots.

És per això que no hem perdut la 
il·lusió. Seguim tenint la certesa 
que un projecte de centre liberal 
és bo per als espanyols, com s'està 
demostrant a Andalusia, entre 
d’altres regions.

Des del Masnou, continuarem 
treballant, amb més afany 
si és possible, perquè canviï 
radicalment la manera en què es 
gestiona el nostre Ajuntament, 
posant les persones i els seus 

problemes a primera línia de 
l’agenda política, no com ara, 
que sembla més important una 
inexistent república.

En fi, no vull donar-vos més la 
tabarra amb les nostres penes. 
Així doncs, m’acomiado, no sense 
abans desitjar a tots els veïns 
unes bones festes de Nadal i una 
magnífica entrada d’any nou, 
recordant que el Masnou té una 
àmplia oferta comercial que segur 
que pot cobrir totes les peticions 
que els nostres familiars facin al 
Pare Noel i als Reis Mags. 
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