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SUMARI

Un dels temes als quals hem volgut donar un nou impuls aquests darrers temps és el que té a 
veure amb la salut de les persones, especialment pel que fa a la salut mental. 

Els molts agents que actuen en aquests moments al Masnou en els aspectes vinculats a la salut 
mental (el Centre de Salut Mental i el CAS d’Ocata, la Fundació del Molí d’en Puigvert, el CEDIAP 
i ESQUIMA, entre d’altres) han propiciat que constituíssim la Taula de Salut Mental, amb la parti-
cipació d’Alella i Teià, que és una de les pioneres al Maresme. També disposem d’un gran ventall 
d’activitats a desenvolupar dins del pla d’accions del Pla municipal de prevenció de drogodepen-
dències, a les quals hem afegit recentment el Protocol de detecció i intervenció en casos de con-
sum de drogues als centres educatius o la iniciativa d'"Entorn sense Fum", a la qual ens hem adherit 
fa ben poc.

La salut és un dels elements clau per al nostre benestar com a persones i com a comunitat. Per això, 
la Jornada d’Entitats del 30 de setembre tornava a posar l’èmfasi en el lema “Les entitats, font de 
salut”, per incidir de nou en els beneficis per a la salut que l’associacionisme i el fet de pertànyer a 
una entitat poden tenir per a les persones. La participació en activitats col·lectives, com les que or-
ganitza per primera vegada l’Ajuntament en el marc de la Setmana per a la Gent Gran, proporciona 
un reforç que ajuda a mantenir un estil de vida actiu i saludable.

Amb aquesta bona base que tenim, amb els bons professionals, entitats i serveis de què disposem, 
podem anar millorant dia a dia aquest aspecte bàsic d’una societat que aspira a donar els millors 
serveis a la ciutadania. 
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EN PORTADA

El diumenge 30 de setembre, 
la Jornada d’Entitats va 
assolir la sisena edició 

amb un nou èxit de participació. 
Ubicada aquest any als jardins 
dels Països Catalans, durant el 
diumenge al matí s’hi van aplegar 
una trentena d’entitats del 
Masnou, que van mostrar la seva 
tasca a la població amb carpes 
informatives i amb diverses 
activitats, que van incloure 
exhibicions, mostres i tallers. La 

jornada va cloure amb un dinar 
de germanor.

A més d’enfortir la xarxa 
associativa del municipi, la 
trobada va servir per posar 
de manifest el benefici de 
l’associacionisme. Es va fer difusió 
de la campanya “Les entitats, 
font de salut”, promoguda per 
l’Ajuntament i el Centre de Salut 
Mental, amb la col·laboració 
dels centres d’atenció primària 

del Masnou i les entitats del 
municipi, amb l’objectiu d’incidir 
i difondre els beneficis per a la 
salut que l’associacionisme i el fet 
de pertànyer a una entitat poden 
tenir per a les persones.

Un teixit associatiu  
ampli i variat 

El Masnou té registrades un total 
de 171 entitats que organitzen 
activitats de diferents tipus: 

culturals, educatives, esportives, 
de lleure, veïnals, comercials, 
artístiques o religioses, entre 
d’altres. 

La contribució d’aquestes 
associacions i la sinergia que 
es crea amb l’Ajuntament és 
fonamental per configurar 
l’agenda social del municipi. 
Gràcies a la suma d’esforços 
de molta gent i a la implicació 
desinteressada d’aquests 

La jornada per promoure les entitats  
del Masnou, un èxit

Els gegants del Masnou, Pere i Eulàlia, van participar en la mostra d’entitats del 30 de novembre. 

 RAMON BOADELLA

>  La sisena edició va aplegar una trentena d’expositors, que van mostrar  
els beneficis de l’associacionisme
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col·lectius, les activitats no 
s’aturen i omplen diferents 
espais del municipi. En aquest 
sentit, el mateix cap de setmana 
de la Jornada d’Entitats també 
va acollir altres iniciatives 
organitzades per algunes de 
les nombroses associacions 
del municipi. Va tenir lloc el Ple 
de Rauxa, una mostra de balls 
i elements de cultura popular 

organitzat per la colla bastonera 
Ple de Cops; una festa amb 
degustació de tapes en benefici 
de l’Associació DISMA, a càrrec de 
l’Associació de Veïns del Carrer de 
Sant Rafael i amb la col·laboració 
de diversos comerços del 
Masnou, i la representació de 
la comèdia L’inspector a l’Espai 
Escènic, de la mà del grup de 
teatre GAT. 

Propostes com els escacs van fer passar l’estona a petits i grans. 

Al carrer de Sant Rafael es van poder tastar unes delicioses tapes solidàries.

Balls populars com el de bastons van tenir lloc al Ple de Rauxa. 

La gastronomia també va ser un dels reclams de la trobada. 

El GAT va pujar a l’escenari de l’Espai Escènic per oferir la comèdia L’inspector. 
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El Ple Municipal celebrat 
el 20 de setembre va 
rebutjar la pròrroga que 
proposava el Govern 

per allargar sis mesos més el 
contracte de manteniment 
i neteja de parcs i jardins. La 
proposta va ser rebutjada per 
14 vots contraris (PDeCAT-Unió, 
C’s, CUP, ICV-EUiA i PSC). Els vots 
favorables van ser 7, emesos 
per l’Equip de Govern (ERC) i pel 
regidor del PP.

Es duia a votació aquesta 
mesura perquè la licitació actual 
s’extingia el 30 de setembre, 
que és quan compleix sis anys 
(quatre del contracte inicial i dos 
de pròrrogues). El Govern posava 
sobre la taula aquesta pròrroga 
de sis mesos per tenir temps 
d’elaborar els plecs per fer una 
nova licitació d’un servei que 
han de prestar obligatòriament 
els municipis que tenen més 
de 5.000 habitants. La proposta 

incloïa la dotació pressupostària 
necessària per satisfer-ne el cost, 
xifrada en 288.732,80 euros per al 
període comprès entre l’octubre 
del 2018 i el març del 2019.

“Hem de garantir la prestació 
d’aquest servei fins que 
tinguem una nova empresa 
adjudicatària”, manifestava 
Joaquim Fàbregas, regidor de 
Serveis Municipals i Paisatge, en 
presentar les propostes d’acord. 
Fàbregas afegia que l’empresa 
està obligada a continuar 
prestant el servei fins que no 
hi hagi una nova adjudicatària. 
Per al regidor, aquesta clàusula 
del contracte actual donaria 
cobertura legal a la nova 
pròrroga malgrat l’exhauriment 
del període màxim de licitació 
(sis anys). A més, va citar 
l’informe favorable emès per 
la Secretaria i la Intervenció de 
l’Ajuntament davant la proposta 
de continuïtat del servei i 

d’acord, precisament, amb 
aquesta clàusula.

Federico de las Heras, regidor 
del PP, tot i ser l’únic membre de 
l’oposició que finalment va votar a 
favor de la pròrroga, es va mostrar 
molt crític amb el Govern: “No 
es pot plantejar una pròrroga in 
extremis, sinó que s’hauria d’haver 
fet una licitació com cal.” De las 
Heras va precisar que l’informe de 
Secretaria i Intervenció diu que 
“la manca d’adjudicació es deu 
a la inactivitat de l’Ajuntament”. 
Va posposar la decisió del seu vot 
al final del debat, demanant que 
abans s’aclarissin els motius pels 
quals no s’havia licitat a temps.

Ernest Suñé, del PSC, va sentenciar 
que “no hi ha possibilitat de 
prorrogar de nou”, donat 
l’exhauriment del període màxim 
de vigència del contracte. “No 
hi ha nova adjudicació a causa 
de la incapacitat manifesta del 

Govern.” Suñé va citar diverses 
lleis i normatives per sustentar la 
seva negativa: “La proposta del 
Govern, amb arguments peregrins 
derivats de la incompetència, és 
una clara distorsió de la norma i 
es podria incórrer en nul·litat. Sis 
mesos més no ens garanteixen 
que es facin els plecs, si en dotze 
no han fet ni l’esborrany.” A parer 
seu, aquesta situació té una sortida 
en positiu: “És una oportunitat 
única de remunicipalitzar el servei. 
No hauríem de tenir problemes 
per gestionar el personal, la 
maquinària i l’import restant de la 
concessió.”

Elena Crespo, d’ICV-EUiA, va 
compartir els arguments del PSC 
afegint que la pròrroga “presenta 
un problema de forma gran, fruit 
de la precipitació”. “Es va advertir 
l’any passat —continuava la 
regidora—, el Govern no ha fet 
el que calia i en sis mesos més 
no arribarem a temps amb els 
plecs.” Per a Crespo, “el problema 
personal” adduït pel Govern per 
explicar el retard en els plecs no 
és una excusa vàlida: “Entenem 
que les treballadores es poden 
posar malaltes, però l’Ajuntament 
té altres maneres per assegurar 
els serveis de manera eficient 
i eficaç.” En el segon torn 
d’intervenció, el seu company de 
partit, Màxim Fàbregas, va dir que 
l’oposició no té la responsabilitat 
del fet que el departament 
compti només amb una tècnica 
auxiliar. Va recordar, a més, que 
la nova Llei de contractes fa que 
aquesta licitació sigui d’abast 
europeu: “No s’hi arribaria ni en 
quatre ni en cinc mesos.”

El Ple rebutja prorrogar el contracte de 
jardineria, que s’extingia el 30 de setembre
>  L’oposició es nega a donar continuïtat al contracte d’un servei  

que no s’ha licitat a temps

Moment de la sessió plenària.
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“No som aquí per salvar el Govern”, 
va subratllar Dídac Miró, de la 
CUP. “No només aprovaríem la 
continuïtat de la prestació del 
servei, sinó també els beneficis 
privats d’una empresa que tampoc 
no ho ha fet perfectament”, 
matisava el regidor per apuntar 
a una solució positiva per al 
seu grup: “Apostem per la 
municipalització, per la gestió del 
servei de manera popular, pública 
i transparent, i donant tranquil·litat 
als equips humans, ja que, amb 
les externalitzacions, les empreses 
competeixen retallant costos i 
això gairebé sempre recau en les 
treballadores.”

“No es pot pretendre que avalem la 
mala gestió de l’Equip de Govern”, 
comentava Frans Avilés, de C’s, 
per manifestar la seva oposició 
a la pròrroga i a una situació que 
“té afectacions sobre el servei i 
les persones treballadores”. Avilés 
va apuntar “a la distracció del 
Govern per qüestions que no són 
de competència municipal” com a 
una de les raons perquè el resultat 
sigui “la feina no feta”. Va disparar 
directament contra l’alcalde per, 
segons Avilés, “una manca absoluta 
de lideratge i una improvisació que 
espanten”.

Jordi Matas, del PDeCAT-Unió, 
va preguntar: “Com és possible 
que s’arribi a aquest punt?” 
Per al regidor,  la “inactivitat” 
citada a l’informe de Secretaria 
i Intervenció “és una mostra 
d’irresponsabilitat i incompetència 
sabent que el límit de temps 
estava fixat fa un any”. En el segon 
torn, i per respondre l’acusació 
d’incoherència del regidor 
Joaquim Fàbregas, va citar plecs 
i licitacions fetes en mandats 
anteriors, tot recordant que 
“sempre havien tirat endavant, 
amb més o menys suports”.

El regidor de Serveis Municipals 
i Paisatge, Joaquim Fàbregas, 
va respondre que la manca 
d’elaboració dels plecs es deu 

a motius diversos: “Un d’ells és 
que la Regidoria de Paisatge 
és unipersonal, només té una 
tècnica auxiliar, que ha estat de 
baixa.” També va explicar que 
s’havia demanat assessorament 
a la Diputació de Barcelona, 
però que aquest suport tampoc 
no havia servit per tenir-los a 
punt. Tot seguit va passar a titllar 
d’incoherents diversos regidors 
de l’oposició recordant-los que 
els últims deu anys l’Ajuntament 
havia fet “set o vuit pròrrogues 
en contractes del servei de 
jardineria”, en períodes en què 
alguns formaven part dels 
governs municipals del moment.

Fàbregas, ja conscient que el 
Ple no aprovaria la pròrroga, va 
reconèixer que s’entra en una 
fase d’incertesa: “Sembla que 
probablement els treballadors 
podrien entrar per la via directa 
a la plantilla municipal, però 
no tindrem maquinària.” Per a 
Fàbregas, el fet que l’oposició 
no doni suport a la pròrroga i 
que s’entri en aquesta situació 
demostra que “es fa un vot de 
càstig al Govern que patirem tots”.

A partir de la petició de diversos 
regidors per aclarir què passarà 
amb el servei i els treballadors a 
partir de l’1 d’octubre, el secretari 
municipal va intervenir per dir 
que és una situació complexa 
i que hi ha “posicionaments 
jurisprudencials contradictoris”. 
En resum, va considerar 
que es podrien subrogar els 
treballadors i treballadores, però 
que aquesta mesura “pot dur 
molta conflictivitat”. Sobre la 
maquinària, va ser més taxatiu: 
“El contractista ha aportat 
maquinària que s’emportarà. Tot 
això s’hauria d’adquirir.”

Recollida de paper i cartró 
dels comerços

Una mesura rellevant que sí que 
ha aprovat el Ple municipal del 
setembre és la instauració d’un 

nou model de recollida selectiva 
del paper i cartró que generen 
els comerços del Masnou. En 
realitat, van ser dos punts, el 8 i 
el 9, que es van debatre i es van 
votar conjuntament perquè 
estan estretament vinculats. 
L’un instaura el nou sistema de 
recollida porta a porta del paper 
i cartró per als comerços i delega 
aquest servei al Consell Comarcal 
del Maresme. L’altre permet fer la 
modificació de crèdit necessària 
sobre el pressupost municipal 
per tal que l’Ajuntament aboni al 
Consell Comarcal el cost previst 
per dur a terme aquesta tasca 
durant els mesos de novembre i 
desembre:  9.734,20 euros.
Es van aprovar els dos punts amb 
un ampli suport, amb 19 vots a 
favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s, CUP, 
ICV-EUiA i PP) i 2 en contra (PSC). 
A partir de l’entrada en vigor 
d’aquest acord, l’1 de novembre, 
l’empresa mixta Residus del 
Maresme efectuarà la recollida 
porta a porta i el transport del 
paper i cartró que generen 
els comerços del Masnou. Es 
recolliran dos cops per setmana 
a partir de les 12 hores i fins a la 
finalització del servei.

El regidor de Medi Ambient, 
Joaquim Fàbregas, va explicar que 
els residus comercials suposen, 
aproximadament, entre el 35 i 
el 42% del total de la recollida 
selectiva. “Ara fem el primer pas 
per segregar el paper i el cartró 
dels comerços, però creiem 
que després s’haurà de fer amb 
les altres fraccions”, va avançar. 
Alhora, va considerar una bona 
opció la delegació d’aquesta 
tasca al Consell Comarcal, tenint 
en compte l’experiència positiva 
d’altres municipis del Maresme.

Ernest Suñé, del PSC, va justificar 
el rebuig del seu grup per 
diverses raons. Es va mostrar 
contrari a la delegació del servei 
al Consell Comarcal. A més, va 
argumentar que la mesura “és un 
parany del Govern per assegurar 

l’aprovació del pressupost de 
l’any vinent”. Finalment, va citar “la 
ferma voluntat de la majoria de 
grups per municipalitzar serveis 
o almenys estudiar-ho”. “Creiem 
que és el camí i ara ho tenim més 
fàcil que mai, perquè no estem 
obligats amb cap empresa ni 
contracte”, ampliava Suñé, alhora 
que recordava que s’ha fet una 
prova pilot de recollida porta 
a porta del paper i cartró dels 
comerços amb personal propi i 
que ha estat positiva.

En la resposta, Fàbregas va 
precisar que la prova pilot s’ha 
fet amb personal contractat 
temporalment a través d’un 
pla d’ocupació i amb un camió 
obert, no compactador, que 
obligava a fer diversos viatges. A 
més, va subratllar que l’empresa 
Residus del Maresme compta 
amb un 50% de capital públic. 
En contrast, el regidor de Medi 
Ambient va agrair el suport de 
la resta de forces de l’oposició: 
PDeCAT-Unió, C’s, CUP, ICV-
EUiA i PP. Totes van considerar 
positiva aquesta mesura, si bé van 
expressar matisos. En síntesi, els 
vots favorables se sustenten en 
el fet que s’espera que la gestió 
dels residus guanyi en eficiència 
i perquè es preveu que augmenti 
el volum de paper i cartró que 
es recull de forma selectiva, 
cosa que comporta beneficis 
mediambientals.

Vegeu-ne la crònica completa 
a www.elmasnou.cat

EXPOSICIÓ PÚBLICA:

Aprovació inicial de les 
cartes de serveis municipals: 
Promoció Econòmica, 
Serveis Socials, OMIC, Arxiu, 
OAC i Recursos i Humans. 
Període d’informació pública 
i termini per a la presentació 
d’al·legacions i reclamacions 
fins al 19 de novembre de 
2018.
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Desenes de persones van 
assistir l’1 d’octubre a la 
Sala Joan Comellas de 

l’Edifici Centre per participar en 
la inauguració de l’exposició “01-
10-17”. S’hi poden veure, fins al 
20 d’octubre, imatges aportades 
per la ciutadania i altres objectes 
que documenten i posen en valor 
la mobilització popular i els fets 
viscuts al Masnou entre els dies 1 i 
3 d’octubre del 2017.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va fer 
un breu repàs dels continguts de 
l’exposició. Va recordar i agrair 
el paper i l’actitud dels veïns 
i veïnes del municipi que van 
fer possible aquell dia. “No fem 
un acte commemoratiu, sinó 
reivindicatiu, de present i de 
futur”, va destacar. “Ha passat un 
any, però estem en el punt de 
partida. Això no té marxa enrere, 
només podem anar endavant; 
compteu amb el compromís dels 
càrrecs electes, disposats a fer 
passos en ferm per construir la 
república”, va reblar Oliveras.

Imatges i urnes

La visita permet observar imatges 
preses aquells dies al Masnou, 

així com objectes significatius 
de la votació i de la mobilització 
popular. S’hi projecta també 
un audiovisual, que presenta 
més imatges aportades per la 
ciutadania, així com un breu 
vídeo de la manifestació popular 
del dia 3, quan es va ocupar l’N-II i 
s’hi va tallar el trànsit.

En entrar a la sala, els elements 
estan disposats cronològicament, 
de manera que es poden reviure 
els fets tal com van succeir, 
amb paral·lelismes sobre el que 
passava al Masnou i en altres 
viles catalanes al mateix temps. 
Es comença per la matinada i el 
matí de l’1 d’octubre, quan tantes 
persones van custodiar i obrir els 
locals electorals perquè tothom 
pogués votar. Després, els i les 
visitants es traslladen cap a la 
indignació envers la violència 
policial que es patia i es resistia 
pacíficament en molts altres 
indrets de Catalunya. També cap 
al neguit, davant el temor que el 
càstig colpegés el Masnou.

A continuació, arriba l’eufòria i 
la satisfacció de la tarda i la nit, 
quan es va aconseguir culminar 
la votació i comptar els vots sense 

que cap força policial irrompés en 
cap col·legi electoral de la vila ni 
s’endugués cap vot masnoví. La 
mostra continua amb l’aturada de 
país i la mobilització popular del 
3 d’octubre per protestar contra 
la violència policial del dia 1. Al 
final, s’hi pot trobar l’espai de 
Memòria i Votació, on totes les 
persones que ho desitgin poden 
escriure el seu missatge i tornar a 
fer, de manera simbòlica, el gest 
essencial en una democràcia: 
introduir un vot en una urna.

La mostra de la Sala Joan Comellas 
s’ha realitzat amb la col·laboració 
de la ciutadania així com de les 
seccions locals de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), Òmnium 
Cultural i els Comitès de Defensa 
de la República (CDR). A mitjan 
abril, l’Ajuntament es va adherir a 
la campanya “Arxivem el moment”, 
impulsada des de l’Associació 
d’Arxivers i Gestors de Documents 
de Catalunya amb l’objectiu 
de documentar i preservar 
evidències sobre l’1-O. Es va fer 
una crida i tant la ciutadania com 
membres d’aquestes entitats 
van aportar fotografies i altres 
documents gràfics.

Més actes sobre l’1-O

A més de la inauguració de 
la mostra, es va fer un acte 
commemoratiu als jardins 
de Can Malet, un dels locals 
electorals del Masnou aquell 
dia. També, el 3 d’octubre, es va 
projectar al cinema La Calàndria 
el documental 1-O (Mediapro), 
una crònica del referèndum 
sobre la independència de 
Catalunya, i el dia 7, va tenir lloc 
una jornada en què diverses veus 
van conversar sobre l’impacte 
i les conseqüències de l’1-O un 
any després. Organitzada per 
Òmnium Alella-Masnou-Teià i 
l’Ajuntament, va tenir lloc a l’Espai 
Escènic i es va estructurar en dues 
taules temàtiques: la primera, a 
l’entorn del paper dels mitjans de 
comunicació, i la segona, sobre 
les conseqüències de l’1-O sobre 
l’estat de dret a Espanya.

A banda, les entitats Òmnium 
Alella-Masnou-Teià i ANC del 
Masnou van inaugurar, el 29 de 
setembre, el Mural per la llibertat, 
realitzat per l’artista Mus, a tocar 
de l’edifici municipal de Roger de 
Flor, 23.  

Diversos actes reviuen l’octubre masnoví

Acte commemoratiu als jardins de Can Malet.

La mostra s’ha fet amb la col·laboració de la ciutadania i les entitats. 

>  L’Ajuntament exposa en una mostra els documents gràfics aportats  
per la ciutadania 
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MANTENIMENT

La Junta de Govern Local 
celebrada el 4 d’octubre 
va aprovar l’expedient 
de contractació i dels 

plecs per a l’adjudicació del 
contracte de manteniment 
i neteja de parcs, jardins 
municipals, parterres, talussos i 
jardineres, esporga i tractament 
fitosanitari de l’arbrat del 
Masnou. El mateix dia es va fer 
una junta extraordinària amb els 
portaveus del grups municipals 
del consistori per informar-los, 
entre d’altres temes, d’aquesta 
decisió.

L’aprovació és conseqüència de 
l’estudi previ de les diferents 
possibilitats un cop PDeCAT-
Unió, C’s, CUP, ICV-EUiA-E i PSC 
van rebutjar la proposta del 
darrer Ple del mes de setembre 
que plantejava prorrogar sis 
mesos més el contracte. Amb 
l’objectiu de garantir la prestació 
del servei (obligatori) a la 
població, mentre no s’adjudica el 
contracte, es continuarà prestant 
amb les mateixes condicions, 
en acollir-se a la clàusula del 
contracte que diu que s’ha 
de “continuar la prestació 
del servei a la finalització del 

contracte, sigui quina sigui la 
causa, pel temps indispensable 
fins que, previ el nou procés 
d’adjudicació, es faci càrrec de 
la prestació del servei el nou 
adjudicatari”.

La licitació anterior es va extingir 
el 30 de setembre d’enguany, sis 
anys després del contracte inicial 
(quatre del contracte inicial i 
dos de pròrrogues). Els nous 
plecs preveuen l’adjudicació 
del contracte per un any amb 
dues pròrrogues de sis mesos 
cadascuna, un termini pensat 
per no condicionar decisions 
futures, tenint en compte 
que l’any vinent se celebraran 
eleccions municipals. 

Aprovats els plecs per poder adjudicar el contracte 
de manteniment i neteja de parcs i jardins
> Mentre no s’adjudica el contracte, el servei es continuarà prestant amb les mateixes condicions

Els nous plecs preveuen adjudicar el contracte per un any amb dues pròrrogues 
de sis mesos cadascuna.

  PRÒRROGA

Els nous plecs van ser 
aprovats dues setmanes 
després que tots els partits a 
l’oposició (a excepció del PP) 
rebutgessin prorrogar 

el contracte
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Les IV Jornades de 
l’Ocupació se centren en  
el procés de cerca de feina
>  Una sessió de ‘networking’ posarà en 

contacte empreses i candidats

Els dies 7, 8 i 9 de novembre, 
tindrà lloc la quarta 
edició de les Jornades 
de l’Ocupació d’Alella, el 

Masnou i Teià, que aquest any se 
centraran a millorar el procés de 
recerca de feina. 

La inauguració serà el 7 de 
novembre, a Can Lleonart (Alella), 
amb la conferència teatralitzada 
i de caràcter motivacional 
“Speaktacular - El candidat”, 
a càrrec d’Albert Bosch i Joan 
Plans. L’acte comptarà amb la 
presència institucional de tots 
tres municipis. L’endemà, un 
seminari a la sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines (Edifici 
Centre) del Masnou tractarà 
sobre la preparació de candidats 
per a una presentació efectiva 
davant de les empreses. En aquest 
sentit, es treballarà de manera 
pràctica la micropresentació 
(elevator pitch). També al Masnou, 
el dia 9, Rosaura Alastruey 
pronunciarà la conferència “La 
feina es mou per... Contactes? Ho 
saps? Vine i comença a treballar 
el teu networking (ben fet)” i,  

seguidament es durà a terme una 
sessió de networking per facilitar el 
contacte entre empreses dels tres 
municipis i persones en procés de 
buscar feina.  

Les jornades, organitzades des 
dels ajuntaments dels municipis 
d’Alella, el Masnou i Teià i la 
Diputació de Barcelona, són 
gratuïtes però cal inscripció 
prèvia perquè les places són 
limitades. Més informació a 
www.elmasnou.cat.

Convocats els VI Premis 
d’Emprenedoria Jove 
>  Els masnovins i masnovines menors 

de 35 anys hi poden presentar els seus 
projectes fins al 21 de novembre

Amb la finalitat de 
fomentar l’esperit 
emprenedor entre 
el jovent de la vila i 

incentivar l’aparició de noves 
iniciatives empresarials que 
siguin viables tècnicament 
i econòmicament, fins al 
21 de novembre, els joves 
emprenedors tenen l’opció de 
presentar els seus projectes 
als VI Premis d’Emprenedoria 
Jove @elmasnou_jove2018. 
La darrera edició es va declarar 
deserta.

Com en edicions 
anteriors, els premis 
estableixen una 
única categoria 
de participació: el 
Premi Emprenedor 
o Emprenedora Jove 
2018, dotat d’un 
import econòmic 
de 6.000 euros, 
que s’haurà de 
destinar al projecte 
empresarial. Els 

emprenedors participants han 
de ser residents al Masnou i no 
tenir més de 35 anys. A més, 
no han de tenir el projecte 
empresarial en marxa o no 
han d’haver-lo posat en marxa 
abans de l’1 de gener de 2018, 
entre d’altres requisits que es 
poden consultar a les bases. Els 
projectes que optin als premis 
s’han de presentar a l’OAC, 
acompanyats amb el formulari 
que es pot trobar a  
www.elmasnou.cat. 
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ACCIÓ SOCIAL

La Direcció General 
d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA) 
de la Generalitat de 

Catalunya, que té la competència 
en atenció als menors, ha escollit 
l’Alberg Batista i Roca del Masnou 
com a centre d’acollida temporal 
d’emergència. En concret, s’han 
habilitat 92 places per a joves 

d’entre 14 i 17 anys provinents del 
nord d’Àfrica. 

El dimarts 25 de setembre, 
la directora de la DGAIA, 
Georgina Oliva, es va reunir 
amb l’alcalde, Jaume Oliveras; 
la regidora d’Ensenyament, 
Sílvia Folch, i el regidor d’Acció 
Social, Albert Alfaro, al mateix 

centre. Durant la visita, se’ls va 
informar que els menors estan 
assistits les 24 hores del dia 
per professionals de l’entitat 
contractada per la Generalitat 
de Catalunya, encarregada de 
gestionar el centre. En el cas 
del Masnou, es compta amb un 
equip d’educadors per sobre 
la ràtio, així com amb personal 
de seguretat, alhora que se’ls 
ofereixen mesures de primera 
necessitat, com roba, atenció 
mèdica i psicològica, i protecció 
jurídica. Quan surten del centre, 
han d’anar acompanyats per 
aquest personal, en grups de set a 
catorze persones. 

L’estada d’aquests menors oscil·la 
entre una setmana i quinze dies 
i, després, se’ls deriva a un centre 
d’acollida. Des de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (DGAIA) es va 
informar que aquesta és una 
mesura transitòria i de primera 
necessitat i treballen amb la 
previsió que, en un futur proper, 
l’alberg es converteixi en un 
centre d’acollida amb un màxim 
de 40 places. 

Durant l’últim any s’han produït a 
Catalunya 3.000 noves arribades 
de menors nouvinguts sense 
referents familiars i, només entre 
juny i setembre d’enguany, 
hi ha arribat la mateixa xifra 
que durant tot l’any 2017. 
Actualment, la Generalitat es 
fa càrrec de la protecció de 
2.100 menors i ha obert centres 
d’emergència com el del Masnou 
per atendre els menors no 
acompanyats que no tenen plaça 
als centres d’acollida. Mentre 
els menors estiguin al centre del 
municipi, es realitzaran reunions 
de seguiment entre ambdues 
administracions. 

El Masnou acull temporalment menors 
estrangers no acompanyats
>  La Generalitat es fa càrrec de la protecció dels menors i ha obert centres d’emergència 

per atendre els que no tenen plaça als centres d’acollida

L’alberg és l’edifici que acull els menors nouvinguts.   CENTRE D’ACOLLIDA 

Davant l’elevat nombre 
d’arribades de menors 
nouvinguts sense referents 
familiars a Catalunya, la 
DGAIA treballa amb la 
previsió que aquest alberg 
es converteixi en un centre 
d’acollida permanent 
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GENT GRAN

Fins ara, el Masnou havia 
dedicat, anualment i per 
aquestes dates, una jornada 
a celebrar la Festa de la Gent 

Gran, que, des de fa uns anys, era 
de caràcter eminentment cultural. 
Enguany, la commemoració 
s’allargarà durant una setmana, 
durant la qual se celebraran 
diverses activitats dedicades a 
persones de més de 65 anys.     

La primera edició de la Setmana 
de la Gent Gran s’estendrà del 5 a 
l’11 de novembre, amb la voluntat 
de posar en valor l’aportació 
d’aquest col·lectiu al municipi. La 
programació inclou exposicions, 
visites guiades, tallers, xerrades, 
cinema, activitats esportives 
i representacions teatrals. A 
continuació la trobareu detallada 
i, també, es farà arribar un tríptic 
informatiu a les llars masnovines. 

PROGRAMA:
DEL 5 AL 26  
DE NOVEMBRE
En horari de l’equipament /  
Biblioteca Joan Coromines
Exposició: “Dones grans, 
grans dones”
Una mostra que trenca clixés sobre 
el que significa envellir per a les 
dones, en desmunta els tòpics i 
reivindica que les veus femenines 
de totes les edats siguin escoltades 
i reconegudes. Amb el suport de 
l’Institut Català de les Dones. 

DILLUNS 5 
DE NOVEMBRE
10 h / Museu Municipal de Nàutica
Visita guiada al Museu 
Cal inscripció prèvia a gent.gran@
elmasnou.cat o bé trucant al 
93 557 18 00. Places limitades.

17 h / Casal de Can Malet
Xerrada: “Mesures preventives 
per afrontar l’hivern”,  

Una setmana dedicada a la gent gran
Una desena d’activitats gratuïtes s’adreçaran a persones de més de 65 anys

a càrrec d’Imma Campabadal, 
fisioterapeuta, i Eva Martínez, 
infermera, membres d’ADAPTA, 
assessoria sanitària. Recull de 
consells pràctics per fer front 
a l’hivern d’una manera sana i 
saludable, adequant els hàbits i 
modificant l’entorn.

DIMARTS 6  
DE NOVEMBRE 
17 h / Esplai de la Gent Gran d’Ocata
Xerrada: “Accidents a la llar: 
prevenció i primers auxilis”, 
a càrrec d’Imma Campabadal, 
fisioterapeuta, i Eva Martínez, 
infermera, membres d’ADAPTA, 
assessoria sanitària. Consells per fer 
de la nostra llar un lloc més segur.

DIMECRES 7  
DE NOVEMBRE 
12 h / Museu Cusí de Farmàcia
Visita al Museu 
Cal inscripció prèvia a gent.gran@
elmasnou.cat o bé trucant al 
93 557 18 00. Places limitades.

17 h / Cinema La Calàndria
Cinema: Siete novias para siete 
hermanos (1954)
Musical romàntic dirigit per 
Stanley Donen i protagonitzat 
per Howard Keel i Jane Powell, 
que adapta el popular mite del 

rapte de les sabines a l’escenari 
del western americà. Aforament 
limitat.

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE 
De 10 a 12 h /  
Complex Esportiu Municipal
 Activitats esportives adreçades 
a gent gran. Imprescindible portar 
sabates esportives.

De 18 a 20 h / 
Casal d’Avis Can Mandri
Taller de risoteràpia, a càrrec 
d’Eulàlia Ferrandis, coach de la 
rialla i fisioterapeuta.
Veniu a viure una experiència en 
positiu que us provocarà alegria, 
benestar i relaxació. En guardareu 
un record excel·lent! Necessitareu 
mitjons d’esport gruixuts, roba 
còmoda i una ampolla d’aigua.
Cal inscripció prèvia a gent.gran@
elmasnou.cat o bé trucant al 93 
557 18 00. Places limitades.

DIVENDRES 9 
DE NOVEMBRE 
De 10 a 12 h /  
Sala polivalent de la Biblioteca
Taller de risoteràpia com 
el del dia 8 de novembre.
Cal inscripció prèvia a gent.gran@
elmasnou.cat o bé trucant al 
93 557 18 00. Places limitades.

DISSABTE 10 
DE NOVEMBRE 
12 h / Sala capitular de l’Ajuntament 
del Masnou
Celebració de les Noces  
d’Or 2018
Homenatge a les parelles que 
durant aquest any celebren els 
cinquanta anys de convivència.

DIUMENGE 11  
DE NOVEMBRE 
17 h i 20 h / Espai Escènic 
Ca n’Humet 
Enchanté!, de Divinas, és un 
espectacle teatral que s’endinsa 
en la música europea de principis 
de segle XX, l’època de la Segona 
Guerra Mundial, i us transportarà a la 
ciutat de París, a punt de ser envaïda 
per les tropes alemanyes.

La companyia fa una recreació 
descarnada d’uns anys terribles 
però de gran efervescència artística. 
L’espectacle destaca per la seva 
comicitat, amb bones dosis d’humor 
absurd i un punt de sàtira política.

Per poder recollir les entrades, 
cal que acreditin la identitat amb 
un document oficial a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), 
ubicada a l’edifici municipal 
del carrer de Roger Flor, 23, del 
22 al 26 d’octubre, de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14 h, i el dijous 
25 també de 16 a 19 h. L’espectacle 
és de franc per a les persones a 
partir dels 65 anys i, mentre hi hagi 
disponibilitat, es podrà escollir la 
sessió de preferència. L’aforament 
és limitat.

Enguany no es rebrà la carta 
que convidava a l’espectacle i 
que s'havia de presentar a l’OAC 
per poder recollir l’entrada. Els 
empadronats al Masnou i que 
tinguin 65 anys o més, podran 
recollir-la presentant únicament un 
document que els identifiqui. 
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CULTURA

Lluís Ribas inaugura una retrospectiva de la seva obra
> L’exposició està dividida entre l’Espai Casinet i la Casa de Cultura

El pintor masnoví Lluís 
Ribas va celebrar, el 28 
de setembre al vespre, 
els quaranta anys de la 

seva primera exposició individual 
i ho va fer de la millor manera 
possible: al seu poble natal, 
el Masnou, inaugurant una 
exposició al Casinet i envoltat de 
familiars, amics i representants 
del consistori del Masnou. La 
mostra es podrà veure fins al 21 
d’octubre.

La regidora de Cultura, 
Neus Tallada, va obrir l’acte 
explicant que es tractava d’una 
retrospectiva de la carrera de 
l’artista que es dividia en dos 
espais. A la Casa de Cultura, 
s’hi troba l’etapa més inicial, en 
què destaquen els retrats de la 
societat marroquina, i, a l’Espai 
Casinet, la més actual, amb 

obres que tenen la figura de la 
dona com a element principal. 
La regidora també va recordar 
que aquesta exposició tancava la 
temporada del Cicle d’Arts Visuals, 
que havia obert una exposició 
de Jordi Alumà, que casualment, 
per amistat amb Ribas, també va 
assistir a l’acte.

Alumà va referir-se a Ribas com 
un artista que “no malgasta la 
seva pinzellada, que porta el 
seu art a la sensibilitat”. Ribas, 
emocionat, va dir que estava 
“orgullós de ser d’un poble on hi 
ha grans pintors i bons artistes, 
com Jordi Alumà”. 

Ribas, pintor d’obres 
majoritàriament de gran format 
i hiperrealistes, que actualment 
resideix a Sant Cugat del Vallès, va 
parlar dels bons records que tenia 

al poble on havia nascut i on havia 
viscut anys importants de la seva 
vida per expressar com d’especial 
era per a ell aquesta exposició 
entre totes les que havia realitzat 
durant els seus quaranta anys de 
trajectòria professional. També 
va tenir paraules d’agraïment per 
al públic que el va acompanyar 
a l’acte: “Per a mi és realment 
important la vostra companyia en 
aquest moment.” 

L’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, va tancar els parlaments 
recordant les diferents etapes 
d’aquest pintor, que ha produït 
“una obra extensíssima i variada” 
i ara ha estat condensada en 
dues sales d’exposició del 
Masnou. Oliveras va dir que era 
un honor per al municipi tenir un 
pintor com ell, va agrair a Ribas 
la seva presència, i va desitjar 

als assistents que gaudissin de 
l’exposició.

Fins al 31 d’octubre es poden 
presentar propostes per a la 
programació del 2019

Aquest any, el Cicle d’Arts Visuals 
ha comptat amb cinc exposicions 
individuals. També n’ha acollit 
dues de col·lectives, ja realitzades, 
i dues més que tindran lloc abans 
no acabi l’any: la de les Jornades 
de Fotografia i la del Festival d'Art 
Contemporani Llucifest.

La programació surt d’una 
convocatòria oberta als artistes 
del Masnou, que faciliten els 
projectes a l’Ajuntament i donen 
així contingut a la mostra. La 
convocatòria de l’any vinent encara 
és oberta i fins al 31 d’octubre s’hi 
poden presentar propostes.  

L’homenatjat va inaugurar l’exposició en companyia de l’alcalde, Jaume Oliveras; la regidora de Cultura, Neus Tallada, i envoltat d’amics 
—com Jordi Alumà—, familiars i veïns del Masnou. 
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CULTURA

PROGRAMA
DIVENDRES 26 
D’OCTUBRE
A les 19 h, a la Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Inauguració i taula rodona: 
“El llibre com a narrativa 
fotogràfica”
Ponents: Héctor Zampaglione, 
fotògraf; Inés Casals, fotògrafa, 
docent, i coordinadora del 
Docfield Dummy Award i de 
l’edició anual del World Press 
Photo; Quim Corbera, Editorial 
Planeta-Lumwerg; Jordi Olivé, 
fotògraf i docent, i Jordi Pericot, 
catedràtic emèrit de Teoria de la 
imatge de la UPF.

Inauguració de les exposicions:
“El París de Rayuela”, “Lisboa, 
fotografiando palabras”, 
“Saharauis”, “Damas del Ganges” 
i “Bajo volcanes”. 

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
De 10.30 a 13.30 h, a la Sala Joan 
Comellas (Edifici Centre)

Taller: Fotollibre, a càrrec 
 de  Jordi Olivé
Activitat oberta al públic. 
Les persones interessades a 
participar-hi poden enviar un 
correu a femfotografia@gmail.
com.

A les 18.15 h, 
a la Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició 
“Latidos de Vietnam” 
Amb visita guiada per l’autor.

A les 19.15 h, 
a l’Espai Casinet
Inauguració de diverses 
exposicions: 
"Retrospectiva (1968-1982)",
“Ganges, cuerpos y almas”, 
“Arte contra guerra” i “París 
era una fiesta”. Amb visita 
guiada per l’autor. 

Peces de Jordi Pericot a l’exposició de la Pedrera 
>  La mostra d’art cinètic “Obres obertes. L’art en moviment, 1955-1975”  

es pot visitar fins al 27 de gener 

L’Espai d’Art Cinètic 
Jordi Pericot del 
Masnou ha cedit 
dues de les peces de 

la seva col·lecció permanent a 
l’exposició “Obres obertes. L’art 
en moviment, 1955-1975”, que 
es pot visitar a la Pedrera de 
Barcelona fins al 27 de gener.

El mateix artista masnoví va ser 
present a la inauguració de la 
mostra acompanyat de Jaume 
Oliveras, alcalde del Masnou, i 
Neus Tallada, regidora de Cultura 
de l’Ajuntament del Masnou. Les 
dues peces de Pericot cedides 
a la Pedrera són Espai 75-289 
T-Transparent i Rotació d’un punt 
sobre buit 361 T/i.

El Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou organitzarà, el 17 
de novembre a la tarda, una 
visita guiada a la mostra amb la 
presència de l’artista. A més de les 
obres de Pericot, l’exposició conté 
peces creades per artistes com 
Marina Apollonio, Carlos Cruz-
Diez, Julio Le Parc, Heinz Mack, 
Jesús Rafael Soto, Victor Vasarely, 
Calder, Mona Hatoum, Ángel 
Duarte i molts altres.

La mostra, que és probablement 
la més rellevant que s’ha fet a 
Catalunya sobre el cinetisme 
internacional, reuneix una àmplia 
i acurada selecció d’obres de 
37 artistes internacionals que 
busquen una transformació 

profunda del rol de l’espectador 
a través de la participació i la 
interacció amb l’obra d’art. El 
cinetisme o l’art del moviment és 
una de les últimes avantguardes 
artístiques del segle XX. 

Visita guiada a l’exposició  
de la Pedrera
Dissabte 17 de novembre,  
a les 17 h
Cal inscriure-s’hi prèviament, 
mitjançant el formulari que 
trobareu a www.elmasnou.
cat. L’activitat és gratuïta i es 
correspon exclusivament amb 
la visita guiada a l’exposició. El 
desplaçament no està inclòs i és 
per compte de cadascú. El punt 
de trobada amb el grup serà 
directament a la Pedrera.

Més informació: 
Oficina de Turisme del Masnou 
Tel.: 93 557 18 34 
A/e: turisme@elmasnou.cat

Deu anys de les Jornades de Fotografia del Masnou
> El fotògraf convidat d’aquesta edició és Héctor Zampaglione

Entre el 26 d’octubre 
i el 19 de novembre, 
el Masnou celebrarà 
una nova edició de les 

Jornades de Fotografia, enguany 
més especial en assolir els deu 
anys des de la primera trobada 
organitzada per l’Associació 
Fotogràfica El Masnou. La 
inauguració tindrà lloc el 26 
d’octubre, a les 19 h, a la Sala 
Joan Comellas (Edifici Centre) 
i les exposicions de l’artista 
convidat d’aquesta edició, el 
fotògraf Héctor Zampaglione, 
es podran veure fins al 19 de 
novembre en aquesta sala, així 
com també a l’Espai Casinet i a la 
Casa de Cultura.

Com a reconeixement als seus 
50 anys com a fotògraf (1968-
2018), Héctor Zampaglione 

és el convidat a exposar una 
retrospectiva de la seva obra. Així,  
“50 años con el ojo en el dedo” 
inclourà diverses exposicions, 
dues de les quals són  inèdites: 
“Latidos de Vietnam”, fruit del seu 
viatge per aquest país, i “París era 
una fiesta”, un homenatge a E. 
Hemingway. L’homenatjat també 
és el protagonista de l’entrevista 
d’aquest El Masnou Viu, que 
podeu trobar a les pàgines 24 i 25 
del butlletí. 

El 17 de novembre, l’artista farà una 
visita guiada a l’exposició. CEDIDA
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ACTUALITAT

L’Ajuntament, a través de 
la regidoria delegada, 
duu a terme diferents 
activitats de promoció 

de la salut per donar a conèixer els 
beneficis dels hàbits saludables 
per a la protecció de la salut i la 
prevenció de malalties, i també, 
tenir cura d’aspectes com la sanitat 
ambiental, la seguretat alimentària 
i els animals de companyia. 

Si a les primeres pàgines d’aquest 
butlletí (pàg. 4-5) es parlava, 
dins la Jornada d’Entitats, dels 
beneficis que l’associacionisme 
té per a la salut, en aquestes 
s’expliquen dues iniciatives 
recents que s’han concretat a 
final de setembre i que també 
posen en valor la tasca que 
s’està realitzant mitjançant 
la creació de grups de treball 
centrats en la salut mental, 

d’una banda, i la prevenció de 
drogodependències, de l’altra. 

La Taula de Salut Mental del 
Masnou, Alella i Teià posa fil a 
l’agulla amb els dos primers 
grups de treball

La Taula de Salut Mental del 
Masnou, Alella i Teià va celebrar, 
el 25 de setembre, la segona 
reunió, després de la que havia 
servit per a la seva constitució, 

el 3 de juliol d’enguany. Una 
vintena de persones van 
participar en la sessió que es va 
celebrar al Masnou i va comptar 
amb la presència d’Albert 
Alfaro, regidor de Salut Pública; 
personal tècnic d’aquests tres 

consistoris; i representants de 
la Federació de Salut Mental 
de Catalunya, d’associacions 
de famílies i persones amb 
problemes de salut mental, i 
d’entitats proveïdores de serveis 
de salut mental.

L’objectiu de la reunió va ser la 
creació de dues comissions. L’una 
treballarà sobre el coneixement, 
la coordinació i el treball en 
xarxa, i, l’altra, sobre l’educació, 
la sensibilització –especialment 
de professionals i famílies– i la 
prevenció.

La Taula de Salut Mental, 
mancomunada entre tots 
tres municipis, té previst que 
els dos grups de treball es 
reuneixin un cop per trimestre, 
aproximadament, i que es facin 
dues sessions plenàries anuals 
de la Taula per fer seguiment 
dels grups de treball. L’objectiu 
principal és afavorir la reflexió, 
l’intercanvi de recursos i 
el treball col·laboratiu per 
promocionar l’atenció integral 
de les persones del territori que 
conviuen amb problemes de 
salut de mental.

Es concreten dues iniciatives en l’àmbit de la salut pública

La Taula de Salut Mental és mancomunada entre Alella, Teià i el Masnou. 
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  COMISSIONS

L’objectiu de la reunió va 
ser crear una comissió 
centrada en el coneixement 
i el treball en xarxa, i una 
altra sobre l’educació i la 
sensibilització

La trobada va servir per afavorir la reflexió, l’intercanvi de recursos i el treball col·laboratiu en l’àmbit de la salut mental. 

>  Tenen per objectiu millorar en el camp de la salut mental i la prevenció  
de drogodependències
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El Masnou instaura un protocol 
per detectar i abordar el 
consum de drogues als centres 
educatius

El 28 de setembre va tenir lloc una 
reunió per ultimar el Protocol de 
detecció i intervenció en casos de 
consum de drogues als centres 
educatius del Masnou, que 
començarà a aplicar-se en centres 
educatius a partir d’aquest curs. 
A la trobada hi van acudir una 
dotzena de professionals de 
diversos àmbits, especialment de 
centres educatius del Masnou, a 
més d’Albert Alfaro, regidor de 
Salut Pública de l’Ajuntament.

Aquest document posa en marxa 
un circuit d’intervenció per tal 
de detectar, prevenir i actuar 
en casos de possibles consums 
d’alumnes dels centres d’educació 

El protocol de detecció i intervenció en casos de consum de drogues començarà a aplicar-se als centres educatius a partir d’aquest curs. 

secundària, cicles formatius i de 
l’Escola d’Adults. També coordina 
les pautes d’acció dels i les 
docents i els dona eines per dur a 
terme intervencions preventives, 
educatives i/o terapèutiques 
segons la situació personal de 
cada alumne o alumna.

El protocol detalla els passos 
que s’han de seguir. Identifica 
tres fases d’actuació (des de 
la detecció fins a la derivació) 
i s’activa quan s’esdevinguin 
situacions com la intoxicació, la 
sospita de consum, el consum i la 
tinença o venda de substàncies. 
També posa a l’abast de tots els 
agents implicats els recursos 
del territori als quals es pot 
recórrer, ja siguin municipals, 
els departaments de Salut i 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
els cossos de seguretat (Policia 

Local i Mossos d’Esquadra), i la 
Diputació de Barcelona.

Inclou dades sobre el consum 
de drogues en persones d’entre 
14 i 18 anys, diferenciant entre 
substàncies. Les estadístiques 
també aborden les conductes 
addictives, com l’ús compulsiu 
d’Internet o les apostes (joc amb 
diners dins i fora d’Internet). 
A més, conté indicadors que 
ajuden a detectar si una persona 

consumeix alguna substància 
i els seus efectes, i diferenciar 
els diferents nivells de consum: 
des de l’ocasional i fins a la 
dependència física i/o psíquica.

L’establiment d’aquest 
protocol s’emmarca dins el 
Pla municipal de prevenció de 
drogodependències 2015-2019. 
Ha estat elaborat per iniciativa 
de l’Ajuntament del Masnou i 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. La Comissió de 
Treball que ha realitzat el circuit 
de detecció i intervenció estava 
formada per representants dels 
instituts i escoles del Masnou, 
agents de la Policia Local i dels 
Mossos d’Esquadra, i personal 
tècnic de l’Ajuntament, el 
Consorci Sanitari del Maresme, 
la Diputació de Barcelona i el 
Departament d’Ensenyament. 

  PROTOCOL

El document posa en marxa 
un circuit d’intervenció 
per detectar, prevenir i 
actuar en casos de possibles 
consums de drogues per 
part de l’alumnat
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IGUALTAT

Un total de 21 persones 
(18 dones i 3 homes) 
van participar, el 
dissabte 6 d’octubre, 

en la jornada “Repensem els 
passos soterranis”, una passejada 
participativa per analitzar passos 
soterranis de la vila i fer propostes 
de millora. L’objectiu és millorar-
los per fer-los més inclusius des 
de la perspectiva de gènere, 
tenint en compte la percepció 
de seguretat, si bé també van 
sorgir propostes respecte a 
l’accessibilitat per a les persones 
amb mobilitat reduïda, entre 
d’altres.

La jornada es va allargar més de 
quatre hores. En la primera part es 
van fer grups per visitar i analitzar 

els passos que hi ha entre l’estació 
d’Ocata i Alella. Després, bona 
part dels i les participants es van 
reunir a Can Malet (2a planta) per 
tal de posar en comú i debatre 
observacions i propostes. Van 
comptar amb la participació de 
Neus Tallada, regidora d’Igualtat 
de l’Ajuntament.

Les propostes que van sorgir es 
van agrupar dins els següents 
eixos d’anàlisi i millora dels passos 
i dels seus entorns: senyalització, 
implicació comunitària, 
equipament, vigilància, visibilitat i 
vitalitat de la zona.

Després d’aquesta primera 
jornada de feina, la Regidoria 
d’Igualtat rebrà un informe 

Passeig participatiu per fer més segurs 
i inclusius els passos soterranis
> Una vintena de persones han analitzat aquests espais i n’han fet propostes de millora

A la jornada, d’unes quatre hores, hi van participar 21 persones.  

Es van analitzar els passos que hi ha entre l’estació d’Ocata i Alella. 

  PROPOSTES

Van sorgir propostes de 
millora centrades en la 
senyalització, la implicació 
comunitària, l’equipament, 
la vigilància, la visibilitat 
i la vitalitat de la zona

que ha encarregat a l’empresa 
especialitzada que ha coordinat 
la jornada participativa. 
Aquest document  recollirà les 
conclusions expressades per les 
persones que van participar-hi. 
Servirà de base per elaborar un 
pla interdepartamental. 

Hi treballaran, doncs, altres 
regidories, com les de Mobilitat i 
Urbanisme, per tal de definir les 
prioritats i actuacions que caldria 
dur a terme en els passos soterranis.

En aquest sentit, l’Ajuntament 
ha reservat una partida 
pressupostària de 50.000 euros 
per millorar camins i fer-los segurs 
i inclusius des de la perspectiva 
de gènere, tal com va aprovar el 
Ple municipal del mes de maig. 
A banda, la Regidoria d’Igualtat 
va destinar 2.746,60 euros 
a la realització de la jornada 
participativa del 6 d'octubre i a 
l’elaboració de l’informe amb les 
conclusions i les propostes d’acció. 
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TURISME

El jurat va escollir com a 
guanyador del concurs 
#EstiualMasnou2018 
Diego Lugo (@diego-

lugo79) entre els 45 participants 
i més de 150 publicacions que 
s’hi havien presentat. El dimarts 9 
d’octubre, el guanyador va rebre 
un diploma acreditatiu de la mà 
de la regidora de Turisme, Neus 
Tallada. El premi, un àpat per a dues 
persones al restaurant del Masnou 
Tresmacarrons.

Aquest estiu, l’Ajuntament ha 
organitzat el segon concurs 
fotogràfic a la xarxa social 
Instagram. Els participants havien 
d’escollir una imatge representativa 

de les vacances i l’estiu al poble, 
fer-ne la fotografia i penjar-la 
a la xarxa social amb l’etiqueta 
#EstiualMasnou2018. 

Durant la durada del concurs, del 30 
de juliol al 14 de setembre, es van 
seleccionar 21 fotografies, triades 
entre les tres imatges setmanals 
més populars, aquelles que havien 
obtingut més “m’agrada” en el perfil 
d’Instagram del seu autor.

El jurat estava format per un 
representat de la Regidoria de 
Turisme i un del Departament 
de Comunicació, per part de 
l’Ajuntament, i per dos fotògrafs 
professionals experts en fotografia 

del municipi. Es van puntuar les 
fotografies finalistes seguint les 
categories establertes a les bases 
del concurs: representativitat del 
municipi, originalitat, estètica i 
qualitat tècnica. El resultat va ser un 
empat a 60 punts de les fotografies 
de @diego-lugo79 i @luisweeto.

Un concurs renyit fins a l’últim 
moment ja que, a continuació, 
el jurat va triar individualment 
entre aquestes dues fotografies la 
seva preferida, i en va resultar un 
empat de nou. Finalment, es va 

prendre la decisió de seleccionar 
com a guanyadora la que tingués 
un major nombre de “m’agrada” 
obtinguts a la xarxa social, i el 
guanyador va resultar @diego-
lugo79, amb 156 “m’agrada”, 
davant dels 95 del finalista  
@luisweeto (es va comptabilitzar 
el nombre de “m’agrada” en 
la data de la selecció de cada 
fotografia com a finalista).

El jurat ha fet constar l’agraïment 
general a les persones que han 
participat en aquesta convocatòria. 

Diego Lugo és el guanyador 
d’#EstiualMasnou2018
> La convocatòria del concurs fotogràfic va rebre més de 150 publicacions 

La fotografia guanyadora va ser feta en el moment en què un llamp 
il·luminava el municipi. 

El guanyador va rebre el diploma acreditatiu de la mà de la regidora de Turisme, 
Neus Tallada.
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INFÀNCIA

JOVENTUT

Últims dies per 
inscriure’s al Concurs  
de Música Jove 
Maresmusic
>  El concert de finalistes tindrà lloc el 17 de 

novembre, a l’Espai Escènic Ca n’Humet

Maresmusic és el nom escollit per 
engegar de nou un projecte que 
ja compta amb catorze edicions: 
el Concurs de Música Jove. 
Organitzat pels ajuntaments de 
Cabrils, Vilassar de Mar, Montgat i 
el Masnou, arriba a una nova edició 
amb nous propòsits, objectius 
renovats i moltes sorpreses. La 
inscripció al concurs es podrà 
realitzar fins al 22 d’octubre i el 
concert de finalistes tindrà lloc el 17 
de novembre, a l’Espai Escènic  
Ca n’Humet.

El concurs situarà l’escena local 
i comarcal en el centre de les 
accions i anirà més enllà de 
l’esdeveniment: cercant nous 
espais per poder donar continuïtat 
a les actuacions en directe, i donant 
suport i assessorament en aquells 
processos en què els músics ho 
requereixin. 

Més informació a 
www.maresmusic.cat. 

Els més petits, 
protagonistes del 
mes de novembre
>  Activitats familiars, conferències i tallers 

omplen l’agenda d’aquest mes

U
n any més, l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de 
diverses entitats, organitza 
el Mes dels Drets dels 

Infants, en commemoració del 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants, que se celebra el 20 de 
novembre. El programa inclou 
activitats familiars diverses, 
conferències i tallers. 

PROGRAMA:
DIMARTS 6 
DE NOVEMBRE
18.15 h / Can Malet (segona planta)
Conferència: “Què és l’educació 
respectuosa?”
A càrrec de l’Associació Tanta Inti.
Xerrada sobre els principis bàsics 
del que s’anomena educació 
respectuosa, autonomia i 
autorregulació,  l’aprenentatge 
vivencial i actiu, l’acompanyament 
emocional...

DISSABTE 10 
DE NOVEMBRE
17 h / Espai de Trobada 
de Ca n’Humet
Activitat familiar: Construïm 
amb teixits
A càrrec de Lleureka Projectes 
Educatius.
Espai de joc familiar on, mitjançant 
diferents materials (roba, cordills, 
llanes...), els participants podran 
gaudir d’una estona i espai de joc 
on l’únic límit serà la imaginació.

DIVENDRES 16  
DE NOVEMBRE
17 h / Ca n’Humet (sala polivalent)
Activitat familiar: Laboratori 
de llum i color

A càrrec de Lalibellulalab. 
Espai d’experimentació i expressió 
artística a través de tallers sensorials 
(taula de llum, projeccions i 
ombres, caixes...). Cal inscripció 
prèvia. Places limitades  
(infancia@elmasnou.cat).

DIUMENGE 18 
DE NOVEMBRE
11 / Jardins dels Països Catalans
Activitat familiar: 
Enginys Eko.poètiks
A càrrec de la Cia. Katakrak. 
Enginys Eko.poètiks és una 
instal·lació interactiva per a tots els 
públics on cada artefacte és únic i 
autònom. Un espai lúdic, original i 
participatiu.

DIMARTS 20  
DE NOVEMBRE
17.15 h / Plaça de Marcel·lina de 
Monteys
Activitat familiar:  
La Carpa de Tata Inti
A càrrec de l’Associació Tanta Inti.
Reversionant ludoteques, es 
fomenta el joc, el moviment, 
l’educació lliure i el temps d’oci en 
família. Activitat familiar adreçada a 
infants de 0 a 6 anys.

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE
18.15 h / Can Malet (segona planta)
Conferència taller vivencial: La 
creativitat al servei dels infants
A càrrec de l’Associació Tanta Inti.
Propostes lúdiques i creatives 
per connectar amb la nostra 
creativitat, entendre i 
acompanyar els infants. Els adults 
com a agents d’acompanyament 
del joc. Cal inscripció prèvia, places 
limitades (infancia@elmasnou.cat).

DIMECRES  28  
DE NOVEMBRE
18 h / Ca n’Humet
Taller: Cuina sense pares
Anima’t a posar-te el davantal. Taller 
de cuina per a adolescents a partir 
dels 14 anys. Cal inscripció prèvia, 
places limitades (salut.publica@
elmasnou.cat). 
Activitat organitzada 
conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona. 

DIVENDRES 30   
DE NOVEMBRE
17 h / pistes de Pau Casals
Gimcana familiar:  
Juguem plegats!
Tarda de jocs que intervenen en el 
creixement personal, relacional i 
social dels infants.
Activitat organitzada conjuntament  
amb el Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba i l’Associació de Veïns i 
Veïnes del Masnou Alt.
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PUNT DE TROBADA

“Descobrim un país” és un nou 
projecte ideat des de la Biblioteca 
Joan Coromines en col·laboració 
amb l’Associació UNESCO el 
Masnou que ha inclòs un extens 
programa d’activitats al llarg de 
tot l’any. Una iniciativa turística 
i cultural que pretén donar a 
conèixer un país en profunditat a 
partir de les seves múltiples facetes 
(cultura general, gastronomia, 
música, història, literatura i autors, 
cinema, viatges i rutes, etc.), tot 
ajudant a dinamitzar el fons de 
turisme i viatges de la Biblioteca.

Enguany, el país escollit ha estat 
Alemanya, amb el cicle que duu per 
nom “Descobrim Alemanya”. Amb 
la voluntat de fer “una programació 
amena, interessant i molt atractiva 
en què s’incloguin els punts més 
significatius del país triat”, en 
paraules de l’organització, s’han 
dissenyat una desena  d’activitats 
diverses (conferències, tallers, 

tasts, tertúlies literàries, audicions, 
contacontes...) i un viatge a la 
capital del país, Berlín, que ha 
organitzat l’Associació UNESCO. 

Tot i que encara falten dues 
activitats per tancar el programa 
d’aquest any 2018, l’organització 
valora molt positivament la bona 
acollida del projecte: “Estem molt 
satisfets de l’interès dels usuaris, 
que hi han participat activament i 
han demostrat que hi ha una gran 
inquietud i ganes de conèixer 
món.” Hi afegeixen que “és una 
oportunitat per apropar cultures 
diverses que conviuen entre 
nosaltres”.  Ara, estan començant 
a treballar per tal d’escollir el país 
que serà el protagonista del 2019, 
que serà descobert  durant l’última 
activitat d’aquest any. 

L’objectiu d’aquest projecte, 
per les activitats del qual ja hi 
han passat gairebé tres-centes 

persones,  és donar a conèixer 
el fons especial de turisme de la 
Biblioteca Joan Coromines. Dins 
d’aquesta especialització, es duen 
a terme accions diverses, com 
la integració a la xarxa de punts 
d’informació turística (PIT), la 
publicació periòdica de continguts 

en forma d’idees i propostes 
turístiques en blogs i xarxes socials 
de la Biblioteca, l’elaboració de 
guies de novetats o la col·laboració 
activa amb el prestatge virtual de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona en 
l’especialitat de turisme.

Les properes activitats que 
tancaran el cicle “Descobrim 
Alemanya” a la Biblioteca són:

DILLUNS 29 D’OCTUBRE, 
a les 18.30 h
Ludwig van Beethoven
Xerrada audició a càrrec de Joan 
Vives, divulgador musical. 
Sala polivalent de la Biblioteca. 
Entrada lliure.

DISSABTE 1 
DE DESEMBRE, 
a les 10.30 h
Taller familiar de galetes 
de Nadal
A càrrec de Gisa Mohr, Glòria 
Olivella i Gal·la Pericot. Per a famílies 
amb infants a partir de 6 anys. 
Sala de suport de la Biblioteca. 
Cal inscripció prèvia. 

Alemanya s’apropa al Masnou
Bona acollida de la iniciativa de la Biblioteca i l’Associació UNESCO 

per conèixer el país germànic

La programació, que finalitzarà l'1 de desembre, inclou una desena d'activitats.

Sessió de L'Hora del Conte en llengua d'origen. 
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Héctor Zampaglione,
fotògraf

ENTREVISTA

 MIREIA CUXART

S’ha dedicat a la fotografia artística, ha estat reporter gràfic en països en conflicte, editor, productor videogràfic, docent, ha 
publicat llibres... Héctor Zampaglione (Buenos Aires, 1942) ha pogut fer de la seva vocació una professió.  

Distingit com a Artista de la Federació Internacional d’Art Fotogràfic (aFIAP), ha rebut diversos reconeixements durant la 
seva extensa trajectòria, entre els quals destaquen els que li van ser atorgats l’any 1976: el Premi Nacional de Fotografia 
d’Argentina (Cóndor FAF) i la Medalla d’Or al Saló Venus de Polònia. Els seus treballs han estat publicats en prestigiosos 
mitjans de comunicació d’arreu.

Al Masnou, s’hi va establir a mitjans dels anys vuitanta, després d’exiliar-se del seu país natal a principis d’aquella mateixa 
dècada. Ara fa deu anys, aquí hi va fundar l’Associació Fotogràfica del Masnou (FEM), la primera i única associació d’aquest 
àmbit al municipi. Enguany, les Jornades organitzades anualment des d’aquesta entitat li reten homenatge i s’hi podran 
veure diverses exposicions que mostren la seva obra completa, fruit dels continus viatges per l’Amèrica Llatina, Àfrica, Europa 
i Àsia. Ha recorregut el món, però explica que mai no ha viatjat per fer vacances. La fotografia i viatjar van de la mà en aquest 
fotògraf, que, de ben segur, encara té moltes instantànies pendents per fer. 

“L’etapa de reporter gràfic 
de guerra la recordo 
meravellosa, estava fent 
diverses coses alhora: 
fotografiant, informant, 
denunciant”

Com es va despertar el seu 
interès per la fotografia? 
La meva afició pel cinema em 
va apropar a un grup d’amics 
que s’hi dedicaven i jo hi anava 
d’observador. Com a fotògraf, 
vaig néixer del món amateur, dels 
fotoclubs (del Foto Club Buenos 
Aires, en concret). Allà hi ha molta 
tradició de clubs de fotografia 
amateur. Un cop a dins, vas pujant 
de categoria a mesura que en 
vas aprenent i, així, vas ascendint 
d’acord amb els reconeixements 
que et van donant. Les editorials 
grans del país anaven a buscar 
fotògrafs en aquests llocs, per 
contractar-los, i així va ser com em 
van sortir les primeres feines. 

La Federació Internacional d’Art 
Fotogràfic, quan tenies acumulats 
una sèrie de premis en salons 
nacionals i internacionals, et 
donava la categoria d’Artista 
FIAP, que és una distinció per a 
tota la vida. Vaig tenir la sort que 
em van donar el primer premi en 

un certamen d'àmbit nacional 
el 1968 i, després, en vaig anar 
guanyant d’altres. 
 
Dins la seva llarga trajectòria 
professional, de quina etapa  
té més bon record?
Recordo amb profunda tendresa 
l’etapa que va del 1968 al 1979, 
per l’amateurisme, que vol dir 
“estimar alguna cosa”, és a dir, 
que ho feia per amor a l’art, 
literalment. Aleshores va ser 
quan em vaig posar a treballar 
en una revista de moda i vaig 
fer incursions en la fotografia 
publicitària, cinematogràfica, de 
teatre i pintura. 

A l’Argentina, vaig fundar i dirigir 
la revista Foco, de fotografia 
i arts visuals, i vaig editar el 
Primer anuario de la fotografia 
artística argentina, un recull en 
què per primer cop es recollien 
en un llibre totes les fotografies 
premiades en salons nacionals i 
internacionals per al país.

Més tard, vaig marxar de 
l’Argentina per raons polítiques 
i em vaig exiliar a París, de la mà 
del meu amic Julio Cortázar. La 
meva idea era quedar-m’hi, però, 
per raons familiars, vaig venir a 
Barcelona l’any 1980 i aquí vaig 
començar a exercir la docència. 
Però, quan un és un exiliat, 
sempre vol seguir la política 
llatinoamericana i aleshores me'n 
vaig anar a Nicaragua, Guatemala, 
El Salvador... com a reporter gràfic 
de guerra.

Com recorda aquella etapa?
Meravellosa. Estava fent diverses 
coses alhora: fotografiant, 
informant, denunciant. El fotògraf 
que digui que és objectiu, 
menteix. Quan vas a un conflicte 
d’aquest tipus, sempre prens 
partit. També recordo l’equip de 
reporters gràfics: sempre érem 
més o menys els mateixos en 
els diferents conflictes i no hi 
havia competències, érem una 
família. L’hospitalitat dels qui 
t’acullen en aquests països és 
immensa... Tinc un especial record 
pels campaments de refugiats 
sahrauís. Creu-me que, a tots 
aquests llocs, voldries tornar-hi.

Treballava per l’agència Sygma, 
de París. Mai no hi vaig anar per 
encàrrec, sinó que informava 
les editorials amb les quals 
habitualment treballava que 
anava a tal lloc i els proposava 
si els interessava el reportatge. 
Mai no em vaig quedar 
amb un reportatge al calaix, 
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afortunadament. A Espanya, 
vaig publicar en diaris com La 
Vanguardia, El País, El Mundo o El 
Periódico, i també en revistes, com 
Interviú.

Quan és que decideix unir la 
fotografia amb la literatura? 
Recordo una reunió amb Vázquez 
Montalbán —en la qual també 
hi havia Pérez-Reverte—, quan 
ell va deixar de cobrir la guerra 
dels Balcans perquè als mitjans 
de comunicació no s’explicava el 
que estava passant de veritat, i 
deien: “Ens estan utilitzant, ens fan 
escriure el que no està passant i 
el que està passant no ho podem 
escriure.” Va ser aleshores quan 
vaig buscar temes per tractar i vaig 
fer el primer llibre, Bajo volcanes, 
que sintetitza els anys de més 
convulsió a l’Amèrica Central, amb 
un pròleg meravellós de Vázquez 
Montalbán, que al final, i per 
amistat, va ser el prologuista dels 
meus altres llibres.

Vaig venir molt desenganyat de 
la guerra; vaig ser reporter de 
països en conflicte més de deu 
anys. Vaig voler tornar a la guerra 
de l’Iraq, però tenia un problema 
de salut i no em van fer 
l’assegurança per poder-hi anar. 
L’assegurança d’un fotògraf en 
països de conflicte és la més cara 
després de la d’un astronauta. 
Llavors va ser quan vaig entrar 
al camp de la literatura i vaig 
fer el que havia estat la novel·la 
de la meva joventut i la novel·la 
del meu exili, i, en homenatge 
al qui havia estat un gran amic, 
vaig posar fotografies a Rayuela, 
la novel·la de Julio Cortázar. El 
París de Rayuela (Lunwerg, 2000) 
va ser una idea amb molt bona 
acollida i va donar peu a d’altres, 
com Lisboa, fotografiando 
palabras, les imatges del qual 
reinterpreten la lluminositat i la 
nostàlgia de la ciutat blanca, que 
han evocat Pessoa, Cardoso Pires 
i Saramago.

Com creu que ha canviat la 
fotografia amb l’arribada del 
món digital i els programes 
informàtics de retoc? Com 
afecta això la feina del 
fotògraf?
Jo vinc del món analògic i 
aquests canvis ja em van agafar 
a la segona meitat de la meva 
carrera. Crec que hi ha pros 
i contres amb la tecnologia 
avançada. Com a coses positives 
hi trobo la immediatesa i l’estalvi 
de diners quant als materials, 
però, d’altra banda, penso que 
la gent veu massa fotografia en 
pantalles, tanta, que pot arribar 
a la intoxicació. Nega el principi 
fonamental del fotògraf: he de 
partir d’una idea, no vaig a fer 
fotografies soltes i després ja 
veuré què en faig. La fotografia 
ha d’explicar coses, històries, i mai 
no t’ha de deixar indiferent. El 
fotògraf retrata el que l’indigna o 
el que estima, i després, la imatge 
deixa de ser d’ell per ser de qui la 
mira. També penso que allunya la 
gent, que ja no va tant a veure les 
exposicions.

Quant al retoc, és un suport que 
és bo quan no es nota. Amb tot, 
amb el retoc estem falsejant 
la realitat i és per això que s’hi 
estan posant durs els salons 
professionals, com el World Press 
Photo i el Visa pour l’Image. 

Quina és la seva vinculació 
amb el municipi? Què el va 
portar al Masnou? 
Després d’haver vist vint-i-tres 
ciutats europees vaig triar 
Barcelona perquè em va agradar 
molt, sobretot, pel mar i la 
proximitat de la frontera amb 

França. Vaig arribar a Barcelona i 
m’hi vaig estar dos anys. Hi vaig 
conèixer la meva dona i vam venir 
a viure aquí, al Masnou, l’any 
1985.

Què el va moure a fundar 
l’Associació Fotogràfica del 
Masnou (FEM), ara fa deu 
anys?
Vaig començar a impartir classes 
particulars de fotografia, després 
ja vaig començar a fer-les en 
grup, i cada vegada érem mes. 
Entre uns quants, vam decidir fer 
una associació. Llavors vam dir: 
què podem fer com a associació? 
I, entre d’altres coses, vam 
començar a fer les Jornades, que 
vaig estar coordinant durant 
set anys. 

Quin és l’objectiu de les 
Jornades que anualment 
organitza l’Associació?
Despertar al poble l’interès per 
la fotografia. Perquè, si jo tenia 
més d’un centenar d’alumnes, és 
perquè hi havia gent interessada. 
Al Masnou hi ha fotògrafs 
amateurs molt bons, s’hi ha 
donat un grup interessant. 

L’edició d’aquest any és un 
homenatge als seus 50 anys de 
trajectòria. Què podrem veure 
a les exposicions que formen 
part de la seva retrospectiva, 
que duu per nom “50 años con 
el ojo en el dedo”? 
Vaig posar-li aquest nom perquè 
normalment jo he estat amb el dit 
a l’ull (riu). Tres espais del municipi 
acolliran nou exposicions que 
repassaran la feina feta, des de 
l’any 1968 fins ara, i n’hi ha dues 
d’inèdites. A la Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre), hi haurà “Bajo 
volcanes”, “El París de Rayuela”, 
“Lisboa, fotografiando palabras” , 
"Damas del Ganges" i “Saharauis”. 
A l’espai expositiu del Casinet 
s’hi podran veure "Retrospectiva 
(1968-1982)", “Ganges, cuerpos y 
almas”, “Arte contra guerra” i “París 
era una fiesta”. A la Casa de Cultura, 
s’hi trobarà “Latidos de Vietnam”. 

“El fotògraf retrata el que 
l’indigna o el que estima 
i, després, la imatge deixa 
de ser d’ell per ser de qui 
la mira”
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TRIBUNA POLÍTICA

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

Albert Alfaro
Regidor del Grup 
Municipal 
d’ERC-AM-MES

Eduard Garcia
Portaveu del 
Grup Municipal 
Demòcrata 
(PDeCAT-Unió)

Frans
Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de C’s

1-O, la llavor d’una victòria col·lectiva

Aquests darrers dies hem pogut recordar els 
mesos de setembre i octubre del 2017. Una 
bona manera de recordar-los és amb l’expo-
sició inaugurada arran d’aquest aniversari a 
la Sala Joan Comellas, on es mostra un recull 
de material fotogràfic i audiovisual dels dies 

El Govern entra en col·lapse

Durant el mes de setembre passat es va fer 
palès el col·lapse i la desídia en què s’ha 
instal·lat l’Equip de Govern. La proposta de 
prorrogar el contracte de jardineria (que 
ja no admetia més pròrrogues legalment) 
només va comptar amb el suport del PP al 
Govern d’ERC-Acord pel Masnou. Aquest 
contracte ja es va prorrogar l’any passat, i 
enteníem que l’Equip de Govern havia tin-

Es constata la incapacitat 
de govern d’ERC del Masnou

Des que el Govern municipal va quedar en 
minoria després de la sortida del PDeCAT, la 
resta de forces del consistori vam començar 

1-O i 3-O al nostre municipi. Sentiments d’or-
gull i emoció en recordar com vàrem viure 
aquells dies històrics al Masnou. 

La ciutadania va exercir una força democràti-
ca davant un Estat que portava per bandera 
el setge, la repressió i la violència. Una força 
que es va traduir en una victòria col·lectiva 
com a país. Urnes i vots enfront d’aquells que 
tenen per política els cops de porra, la vexa-
ció i la repressió. Entre tots i totes vam poder 
fer de cada vot una victòria i de cada urna, 
una defensa a la democràcia.

Un any després, ens trobem en una situació 
complexa; hi ha pendent un judici pels pre-

sos polítics, un nou Govern espanyol que és 
ostatge del gir ultradretà del PP i Ciutadans, 
i un full de ruta sobiranista que cal acabar de 
concretar i matisar amb tots els elements vis-
cuts aquest darrer any. 

Mai no hem arribat tan lluny com on som ara. 
Per aquesta raó és important ser audaços per 
tal de sumar més victòries democràtiques i 
reforçar la majoria social sobiranista. Hem de 
tornar a recordar la importància de contagi-
ar il·lusió envers el projecte de construcció 
d’una República de tots i totes. Les nostres 
armes han de ser les propostes, la pedagogia 
i la democràcia. Enfront d’això, cap provoca-
ció ni cap Estat repressor no podran derro-

tar-nos a les urnes. Hem de ser els que ja som 
ara i molta més gent.

Les eleccions municipals i europees del 2019 
han de ser les properes victòries democrà-
tiques: les primeres, per construir projectes 
municipals des d’una visió republicana, i les 
segones, per denunciar al món de forma 
massiva la situació d’injustícia i repressió 
que estem patint davant una Unió Europea 
insensible amb la democràcia i amb altres 
àmbits socials.

La persistència col·lectiva, el projecte i les 
victòries democràtiques han de ser el camí 
per acabar construint la República Catalana.

gut un any per preparar una nova licitació 
i millorar, amb el nou contracte, el servei 
que es presta actualment. El discurs de 
la por utilitzat per l’alcalde i el regidor de 
Manteniment, en què titllaven d’irrespon-
sable l’oposició, amb arguments com ara 
que l’Ajuntament hauria de prestar el ser-
vei, subrogar els treballadors de l’empresa 
de jardineria (“Sembla que probablement 
els treballadors podrien entrar per la via 
directa a la plantilla municipal” argumenta-
va el regidor) i comprar o llogar els equips 
necessaris, va quedar desmuntat dies des-
prés en anunciar que el contracte vigent 
obliga el contractista a seguir prestant el 
servei fins que hi hagi un nou adjudicatari. 
Així doncs, alcalde i regidor desconeixien 
que el contracte vigent obligava l’empresa 
a seguir prestant el servei? Tan greu és si 
ho desconeixien com si, coneixent-ho, van 

mentir descaradament al Ple per tal d’acon-
seguir suports. 

Tot i que les veritats a mitges i els discur-
sos de la por fa temps que s’han instal·lat 
al Govern municipal, s’utilitzen tan sovint 
i tan gratuïtament que molts ja no ens els 
creiem.

En un altre ordre de coses, quan aquestes 
línies surtin publicades ja coneixerem el re-
sultat de dues mocions presentades al Ple 
pel nostre grup. 

La primera, per demanar que la plaça de 
l’antiga DOGI s’anomeni plaça de l’U d’Oc-
tubre. Nom que molts municipis, inclosos 
Alella i Teià, ja han adoptat, en record dels 
moments històrics que vam viure l’any 
passat. En el moment d’escriure aquestes 

línies, ni ERC ni CUP no han donat suport 
a aquesta iniciativa. Si no ho fan, és evident 
que aquesta iniciativa no tirarà endavant.

La segona, per reclamar que les estacions 
de RENFE del Masnou i Ocata s’integrin en la 
zona tarifària 1, fet que comportaria que el 
preu del bitllet senzill o la T-10, a tall d’exem-
ple, es reduïssin a la meitat. Val a dir que no 
és una demanda gratuïta. Sembla que, a par-
tir de l’1 de gener, municipis com Castellbis-
bal o Corbera de Llobregat, municipis molt 
més allunyats de Barcelona que el Masnou, 
juntament amb 16 municipis més, sí que 
aconseguiran aquest canvi de zona, amb els 
beneficis que això suposa per als seus ciuta-
dans. Seria just que els masnovins que dià-
riament utilitzen aquest servei, contribuint 
a una mobilitat racional i sostenible, també 
gaudissin d’aquests avantatges.

a constatar la manca de lideratge del Go-
vern d’ERC per enfrontar-se als problemes 
que afecten els veïns. ERC ha estat incapaç 
d’acostar-se a la resta de grups per intentar 
consensuar solucions per al poble, potser 
pel fet que durant bona part del mandat, i 
mentre va tenir garantida la majoria absolu-
ta, va menystenir, ple rere ple, les iniciatives 
que liderem els grups de l’oposició, per molt 
que resultessin útils per al nostre municipi. 
I, és clar, reconèixer errors passats i dema-
nar ajuda a la resta de forces per aprovar 
els temes clau pendents no ha estat l’opció 
escollida per ERC, sinó tot el contrari, inten-
tar seguir governant en solitari, però aquest 
cop, a més, en minoria.

C’s ja va advertir a l’alcalde que aquesta ma-
nera de governar, com si fos un emperador 
romà, portaria conseqüències negatives per 
al Masnou. I el que ens temíem ja ha passat. 
Es constata que la nul·la previsió d’ERC al 
voltant del servei de neteja i recollida d’es-
combraries i de la cura de jardins i zones 
verdes ha generat que tinguem un poble 
menys cuidat i més degradat. No ha sabut 
afrontar els continus talls de llum i aigua 
que han patit bona part dels veïns. És inca-
paç de donar resposta a les reclamacions 
legítimes de tot un barri, el d’Ocata, que 
es queixa de l’estat lamentable del seu 
entorn, i amb raó, ja que la seva situació 
(per sort per a la resta), no és comparable a 

altres zones. I ha estat incapaç de qüestio-
nar tècnicament a la Generalitat l’emplaça-
ment i les condicions dels més de noranta 
menors immigrants no acompanyats que 
estan allotjats a l’alberg del Masnou, al-
berg, que, per cert, deixarà de ser-ho per 
convertir-se en un centre d’acolliment 
permanent.

I és que, si no ets part de la solució, ets part 
del problema. Esperem que aquesta part 
del problema, ERC, es converteixi en part 
de la solució, però aquesta vegada des 
de l’oposició, on segur que aprendrà que 
els grans reptes dels municipis es resolen 
entre tots.
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Màxim Fàbregas
Portaveu del 
Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E

Ernest Suñé
Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Federico  
de las Heras
Portaveu del  
Grup Municipal 
del PP

ERC mantindrà la pressió fiscal 
al Masnou. NO és una bona notícia!

En una decisió sense precedents, ERC ha 
decidit no modificar les ordenances fiscals 
(OF) per al 2019. Les OF són les normes 
que fixen quant hem de pagar les famílies 
del Masnou a l’Ajuntament pels serveis 
que, suposadament, ens dona i pels im-
postos que, com l’IBI (conegut com a con-
tribució), cada any buiden una mica més 
les nostres butxaques.

És evident que una de les raons d'aquesta 
decisió és la situació de minoria en què es 
troba el Govern. 
Però de raons n'hi ha, almenys, dues més. La 
primera és la incapacitat d'ERC i de l'alcalde 
d'arribar a pactes amb altres partits (pactes 
que, com en el nostre cas, quan s'acorden, el 
Govern incompleix). La segona és que l'any 
vinent hi haurà eleccions municipals i, per 
tant, ERC ha decidit que no li convé obrir un 
debat sobre les OF que li pugui restar vots.
La maniobra NO és una bona notícia per a 
la ciutadania. 
De ben segur que ERC no escatimarà esfor-
ços per explicar-nos la bonança d'aquesta 
decisió i s'esplaiarà dient que, el 2019, les 
famílies del Masnou no pagarem més. El 
cert és que, amb aquesta "treta legal", ERC 
impedeix que la resta de partits del con-
sistori, amb 15 dels 21 regidors i regidores, 

puguem proposar disminucions i bonifica-
cions en el pagament de taxes i impostos 
per a les famílies del Masnou.
En el nostre cas, les modificacions que ja 
teníem treballades passaven, entre d’al-
tres, per: 
•  IBI: Reduir-ne l’import un 11%. Això supo-

saria per a cada família un estalvi d’entre 
35 i 300 euros, depenent del valor cadas-
tral de l’habitatge.

•  Escombraries: Reduir de 115,2 a 100 eu-
ros el cost de les escombraries i augmen-
tar les bonificacions a les famílies amb 
menys recursos i a les que facin ús impor-
tant de la deixalleria. 

•  Clavegueram: Suprimir-ne la taxa, cosa 
que suposaria un estalvi d’entre 10 i 25 
euros per família. 

•  Inici d’activitats: Augmentar, del 25 al 
50%, les bonificacions per als emprene-

dors que provinguin de l’atur, per als que 
tinguin una disminució del 33% o més 
gran, per a les dones emprenedores de 
més de 35 anys i per als joves menors de 
35 anys.

Aquestes i altres de les nostres propostes 
haurien permès que, l'any vinent, totes les 
famílies del Masnou ens estalviéssim, al-
menys, entre 80 i 400 euros, i que les més 
desfavorides poguessin gaudir de des-
comptes que augmentarien aquest estalvi. 
Però ERC ha decidit no donar-nos l’opor-
tunitat i, malgrat que només disposa de 6 
vots de 21, ha aprofitat els beneficis que la 
llei dona als governs per prioritzar interes-
sos electorals i actuar en contra dels interes-
sos de la majoria de la ciutadania. 
ICV-EUiA rebutja aquesta decisió d'ERC i la 
denuncia públicament al conjunt de les fa-
mílies del Masnou.

El Govern d’ERC, a la deriva
Des de la marxa del PDeCAT del Govern del 
Masnou, ERC va iniciar un lent però inexorable 
defalliment que ha arribat al punt en què ara 
ens trobem: aturada total.
Sense idees ni reacció davant les múltiples 
queixes i demandes veïnals, els serveis bàsics 
com la neteja empitjoren dia a dia i, cosa sor-
prenent per al segle XXI, no arriben a tot el 
municipi.
I no és una situació sobrevinguda, no. Nosal-
tres ja els vam advertir el 2012 que la proposta 
que presentaven ERC i CiU era insuficient per 

al Masnou i ho vam argumentar, i vam exigir 
canvis en el disseny dels serveis per evitar que 
deixessin fora barris sencers, com el de la Colo-
mina, o que establien serveis deficients en bar-
ris com Ocata, Bellresguard o Maricel. I ho vam 
reiterar el 2014. No ens van fer cas.
Ara, ERC-Acord pel Masnou, en un procés de 
descomposició interna dels quatre o cinc par-
tits que la formen —ja he perdut el compte—, 
demostra una manca d’idees i de voluntat per 
cercar solucions. I hi ha elements objectius i 
tangibles que ho evidencien... 
Un és la deixadesa de la neteja en tot el muni-
cipi, però especialment en barris com Bell-res-
guard, Maricel, Santa Madrona i Ocata, com ja 
hem comentat abans, cosa que ha provocat re-
accions airades de moltes veïnes i veïns davant 
l’apatia d’ERC. Un altre és el servei de jardineria 
que, per les seves febleses i mala gestió, no po-
drà sortir a concurs com correspondria i tal com 
ja vam reclamar fa un any, fet que ha impedit 

renovar la concessionària per la via ordinària. 
Per sort han fet cas al que els socialistes vam dir 
al Ple i han aprovat per urgència un concurs de 
tràmit que, tot i en precari, desllorigarà la situa-
ció. D’altres són les actuacions al Bellresguard, 
com el casal dels tres barris, del qual no s’ha fet 
res, o un nou accés al camp de futbol, que de-
ien que seria diàfan i directe a les instal·lacions 
i que pel que es veu ara serà un accés estret i 
irregular que, a més, no accedirà directament al 
camp de futbol. Res del que va prometre ERC 
a la campanya electoral. Tots aquests ensurts 
tenen un responsable directe en la figura de 
l’alcalde, el Sr. Jaume Oliveras, que desaprofita 
treballadors municipals, com el cas del gerent, 
al qual encarrega ordenances que després no 
compleix o cartes de serveis, més destinades 
a justificar determinats departaments que a 
millorar realment el Masnou, en comptes de 
demanar-li avaluar les necessitats reals del mu-
nicipi, preveure amb suficient antelació situaci-
ons que es coneix d’antuvi que han de passar 

i garantir que els serveis municipals funcionin 
amb l’eficàcia i eficiència que haurien de fer-ho 
pels nivells d’impostos que l’Ajuntament cobra 
a la ciutadania. Volem recordar-vos que ERC ha 
dedicat esforços i diners municipals a coses tan 
fútils com una consulta per saber què fer amb 
el Casino, entitat privada amb la qual no hi ha ni 
conveni ni acord per a fer res, i en canvi s’ha ne-
gat a consultar a la ciutadania si estaria d’acord 
a recuperar el port esportiu ara que resten pocs 
anys perquè s’acabi la concessió. Segurament, 
que el fet que l’alcalde formi part del Consell 
d’Administració del port no hi té res a veure.
ERC ha perdut la iniciativa i actua a reacció i 
tard, com va passar amb els plataners cente-
naris d’Amadeu I, que van estar a punt de ser 
tallats amb la seva connivència i que només la 
mobilització veïnal i l’actuació decidida de PSC 
va impedir. Desconcertats, sense idees i sense 
projecte, els propers mesos s’endevinen difícils 
per a aquest Govern a la deriva.

Menors —il·legals—
errants arriben al Masnou
La Generalitat, inoperant i incapaç de donar 
resposta als problemes de la immigració il·le-
gal de menors, en l’àmbit de les seves compe-
tències, va portar en les seves últimes actua-
cions a desplaçar un elevat grup de nois (no 
hi ha noies) a l’Alberg del Masnou, deixant-lo 

inoperatiu per a la seva funció, almenys durant 
un període de temps incert.
La immigració il·legal és un problema que ens 
concerneix a tots, ja que els territoris mediter-
ranis som frontera, bé sigui d’entrada, de pas 
o de sortida.
Més enllà de la solució de xoc que es pugui 
donar a aquests menors, nois que saben bus-
car-se la vida —d’altra banda—, hauríem de 
tenir un debat i una presa de solucions entre 
administracions, que, paralitzades, no s’està 
produint.

En vigílies d’un nou (i cotundent) 155?
Doncs sembla que cap aquí anem; que això de 
tenir un president de la Generalitat enarborant 

la pica de CDR (quina semàntica més veneço-
lana), d’una banda, i la figura del Quixot (en els 
seus pitjors moments de deliri) de l’altra, no li 
deixen veure més enllà dels molins de llaços 
grocs que envolten la Generalitat. I ho escriu 
qui va ser company de col·legi de jesuïtes del 
susdit —no de curs— i a qui coneixien, preci-
sament, per no ser conegut per res.
Una falta de visió tan gran, de topades amb els 
seus i els altres, han portat a una paràlisi sense 
precedents de la Generalitat. Diuen que la cul-
pa és de l’Estat i dels jutges. Jo dic que la culpa 
és seva i d’ells, de no conèixer la població de 
Catalunya i intentar saltar-se lleis, pactes, com-
promisos i convivència. I seguir amb la tossu-
deria... I aquí som, anant cap enlloc.

Tant càlcul de dies històrics, promeses de data 
en data, ultimàtum de nova aparició i negaci-
ons d’un passat personal ple de literatura filo-
supremacista estan a punt de trencar les aspes 
dels molins, ja molt castigats, pobres.
Qualsevol desencadenant portarà a eleccions 
generals (ja sigui Torra i algun dels seus ulti-
màtums, o els del Nord, tan arrelats al vent 
que millor bufa, o el mateix desgast del PSOE 
—pres de la seva puresa, tan mal portada—, 
de la molt contestable minoria gens votada, 
de pactes impossibles o de la puixança de 
l’oposició).

S’entreveuen a l’horitzó les veles del 155...

Cada dia arriben a Catalunya entre 25 i 50 
menors no acompanyats (MENA). El pro-
tocol oficial dicta que han de ser atesos i 
tutelats per la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència de la Generalitat 
(DGAIA), que els ha de derivar a centres 
residencials (CRAE) o a centres d’acollida. 
Però, darrerament, degut a l’auge de me-
nors que arriben, les administracions estan 

desbordades i els centres, sense places.   
Des de la CUP El Masnou volem apel·lar a la 
solidaritat popular i al Conveni Internacio-
nal pel Dret dels Infants, signat per l’Estat 
espanyol i acceptat per totes les adminis-
tracions, Generalitat i ajuntaments inclo-
sos. El Conveni obliga les administracions 
a no deixar de banda aquest assumpte. 
 
La situació és complexa i va a pitjor. El 
problema no és l’arribada dels menors, 
sinó les condicions amb què arriben i 
la seva acollida un cop aquí.  Hi ha una 
manca de previsió total per part de l’Es-
tat i la Generalitat.  Tenim informes des 
del 2002 on s’apuntaven aquestes ona-

des migratòries i les institucions no hi 
han fet res, tot i saber què podia passar, 
i no saben ni com gestionar-ho. És evi-
dent que, administrativament, no estem 
preparades per rebre aquestes onades, 
però com a poble som capaces d’anar 
molt per davant de les institucions. 
 
Coneixem de llarg els conflictes i misèries 
de les que fugen. Hem sortit al carrer en 
massa cridant: “Casa nostra és casa vos-
tra!” o “Volem acollir!”. Doncs bé, ha arribat 
el moment. Com? Al Masnou disposem 
de 90 places, ja cobertes, per a menors no 
acompanyats provinents d’aquesta crisi. 
L’allotjament hi és, però a casa vostra als 

menors només els doneu allotjament? 
Doncs amb aquests menors hem de fer 
igual. Ens cal un pacte local, un protocol 
popular que doti de suport, entorn, escalf 
i solidaritat l’acollida d’aquestes menors.
Construïm una xarxa de voluntariat on 
tothom se senti interpel·lat: esport, lleure, 
llengua, cultura i educació. Fem-ho com 
al Masnou, però també com a exemple 
perquè es repliqui arreu del territori. No-
més amb una xarxa autoorganitzada que 
desbordi l’actuació de l’Administració po-
drem donar l’acollida que es mereixen, als 
menors i a totes aquelles persones que 
arribin a casa nostra.
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

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

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Oficials del vapor correu Alfonso XII de 
la Companyia Transatlàntica a bord 
del vaixell. El segon per l’esquerra, 
assegut en una cadira, és el masnoví 
Gerard Rosés i Sunyol, que en fou 
primer oficial; al seu costat, assegut 
al centre, hi ha el capità del vapor 
Antonio Gardón. L’any 1896, Gerard 
Rosés va obtenir les medalles al mèrit 
militar i naval pel transport de tropes 

a Cuba i les Antilles amb els vapors 
de la Companyia Transatlàntica. La 
fotografia fou presa el juny de 1891 
en el viatge de tornada de Veracruz a 
la Corunya i Santander.

Procedència: Arxiu Municipal del 
Masnou, fotografia 19303. Donació 
de Montserrat Puig i Puig a través 
del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

Pregunta freqüent
Aquesta és una de les respostes a les preguntes que amb 
major freqüència l’Ajuntament rep de la ciutadania.
 
Per què no es posa una rampa a la banda urbana  
del pas del carrer del Brasil?

Atesa la gran longitud que representava, la possibilitat de 
poder posar una rampa es va descartar per manca d’espai. 
Amb la vorera que hi ha actualment, no es disposava d’espai 
suficient. A més, també es va descartar perquè hi passen 
diferents canonades de subministrament de serveis i per l’alta 
complexitat de l’operació que suposaria fer un canvi d’aquestes 
característiques. En aquest cas, l’ascensor és l’opció més 
adequada per garantir la mobilitat de la ciutadania.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 29 

Un any després, una #exposició recordarà els fets que van 
tenir lloc durant el moviment social i polític del referèndum de 
l’#1-O.
Al migdia, als jardins de Can Malet: lectura de manifestos per 
part d’@elmasnou_cat i les entitats. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 25

Dissabte, 6 d’octubre, “Repensem els passos soterranis”: passeig 
participatiu per millorar la seguretat de les dones i altres 
col·lectius. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 19 

Avui, el bus urbà d’#ElMasnou és gratuït, així com l’aparcament 
del port per a les persones que es desplacin en tren.
Dissabte, a més, farem una festa popular per celebrar la 
Setmana Europea de la Mobilitat. 
Combina i mou-te!  

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 17

Felicitem la judoka d’#elMasnou @MireiaLapuerta pel nou èxit 
aconseguit!  

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Sep 17

#ElMasnou inaugura el curs 2018-2019 amb una conferència de 
Josep Bargalló, conseller d’@ensenyamentcat.
Tracta la importància de “repensar l’educació per millorar 
l’escola”, entre d’altres temes.
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OCTUBRE
Divendres 19 
17 h
Lloc: Mercat Municipal  
del Masnou

Taller de decoracions  
per la Castanyada

Taller participatiu per a famílies 
amb infants fins als 10 anys. Per 
participar-hi, cal aportar tres 
tiquets de compra d’un mínim 
de 3 euros cada un.
Ho organitza: Associació de 
Venedors del Mercat Municipal

17 h
Lloc: Escolàpies El Masnou, 
edifici d’infantil

Divendres de Ciència

Activitat familiar adreçada 
a infants d’1 a 6 anys. 
Reserveu plaça gratuïtament 
a divendresdeciencia@
escolapieselmasnou.org.
Ho organitza: Escolàpies 
El Masnou

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
BiblioLAB: Animació

Laboratori d’scratch per a 
infants a partir de 6 anys 

Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Per a més informació sobre les 
inscripcions, adreceu-vos a la 
Biblioteca (b.masnou.jc@diba.cat).
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dissabte 20 
De 10 a 19 h
Lloc: Els Vienesos

Mercat d’intercanvi de tardor

El mercat d’intercanvi és una eina 
per reduir i prevenir la generació 
de residus, a més de fomentar 
la solidaritat i crear espais de 
trobada. Com funciona? Per 
cada article que hi porteu 
rebreu punts, amb els quals us 
podreu emportar allò que estigui 
exposat i que us interessi. No 
s’accepta roba interior, roba de 
bany, bosses no reutilitzables, 
sabates usades, articles en mal 
estat ni articles voluminosos. 
Ho organitza: Banc del Temps El 
Masnou

10 h
Lloc: Museu Cusí de Farmàcia

Jornada de portes obertes  
al Museu Cusí de Farmàcia

Les places són limitades i cal 
fer reserva prèvia. Informació i 
reserves: museucusi@rafc.cat

Ho organitza: Museu Cusí de 
Farmàcia

De 10 a 13.30 h
Lloc: Els Vienesos

Taller per a pares, mares  
i docents

Taller vivencial per a mares, 
pares, embarassades, docents o 
qualsevol persona interessada 
en l’educació i/o el creixement 
personal. Més informació al 
telèfon 654 161 874 (Laia) o al 
correu escoladevidamasnou@
gmail.com. Consulteu preus al 
web www.xaviercaparros.com
Ho organitza: Col·lectiu Escola de 
Vida del Masnou

10 h
Lloc: Blancdeguix (carrer de 
Buenos Aires, 20)

Fotopaisatge

Formació inclosa dins la 
temporada estable d’arts visuals 
2018. A partir d’una introducció 
tècnica i una proposta de joc, 
els participants han de fer tres 
fotografies al Masnou segons 
unes directrius. De les fotos 
resultants es farà una selecció 
per editar un calendari. Taller 
adreçat a més grans de 16 anys.
Més informació i inscripcions 
a cultura@elmasnou.cat o al 
telèfon 93 557 18 51.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou amb la col·laboració de 
Blancdeguix

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Música en família

A càrrec de Paula Moya. 
Sessions per gaudir de la música 
en família que potencien la 
comunicació entre pares, mares 
i fills i treballen la descoberta del 
cos i la veu. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

De 19 a 2 h
Lloc: Pistes esportives 
de Pau Casals

Rocktober Fest Masnou

Cinc grups de rock en concert. 
Paradetes, servei d’entrepans i 
begudes.
Ho organitza: Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba i Associació 
de Veïns i Veïnes del Masnou Alt
 
Diumenge 21
D’11 a 14.30 h
Lloc: Casino del Masnou

22a Jornada de Salut Mental 
ESQUIMA

Els usuaris, familiars i 
professionals del Club Social 
ESQUIMA comparteixen una 
jornada amb la població del 
Masnou i rodalia. És un dia 
festiu d’esbarjo amb l’objectiu 
de potenciar la interacció 
amb la comunitat i contribuir 
a disminuir l’estigma que 
acompanya les persones 
afectades. En el marc de la 22a 
Diada de Salut Mental, ESQUIMA 
organitza una diada lúdica 
participativa per a totes aquelles 
persones que vulguin compartir 
amb nosaltres una estoneta 
del seu temps. Hi participen: la 
Colla de Diables i Timbalers del 
Masnou, i la Colla Bastonera Ple 
de Cops; Isabel Cusó, amb una 
sessió de txikung oberta a la 
comunitat; parades de gent que 
viu al Masnou i rodalia; vermut 
solidari amenitzat pel grup 
Combo Jazz, que dirigeix Òscar 
Neira, i alguns membres de 
l’entitat Fem Fira. L’acte final serà 
la tradicional enlairada de globus 
amb els desitjos penjant.
Ho organitza: ESQUIMA

11 h
Lloc: Casino del Masnou

Taller de pilotes de malabars

Ho organitza: Fem Fira, en 
col·laboració amb ESQUIMA

12 h
Lloc: Casa de Cultura

Visita guiada a l’exposició  
de Lluís Ribas

Ho organitza: Ajuntament  
del Masnou 

De 12 a 14 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Vi + música

Ballada de swing, música en 
directe i degustació de vins de la 
DO Alella. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou amb la col·laboració de 
Ple de Swing

18 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar:  
El cel de la Jojó

Preu: 3 €. Entrada anticipada a 
www.quedat.cat i a taquilla una 
hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimecres 24 
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Indignació, 
de Philip Roth

A càrrec de M. Carme Roca. 
Pregunteu pels exemplars del 
llibre a la Biblioteca. Exemplars 
limitats.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Divendres 26
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Inauguració de les X Jornades 
de Fotografia del Masnou

Les activitats s’estendran els dies 
26 i 27 i les exposicions, fins al 
19 de novembre. Vegeu-ne la 
programació sencera a la pàgina 
15 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Associació 
Fotogràfica El Masnou

Dissabte 27
11 h
Lloc: Mercat Municipal  
del Masnou

Arriba la castanyera al Mercat 

La castanyera us farà cantar, 
desfilar i gaudir dels seus contes.
Ho organitza: Mercat Municipal 
del Masnou

De 18 a 3 h
Lloc: Plaça dels Països Catalans

Masnoberfest

Activitat gastronòmica 
amb degustacions de 
tradició bavaresa basada en 
l’Oktoberfest, festa de la cervesa, 
que és una celebració típica 
alemanya.
Ho organitza: Federació del 
Comerç, la Indústria i el Turisme 
del Comerç

20 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

La dona de negre, de l’AJTEM

Preu: 5 €. Entrada anticipada a 
www.quedat.cat i a taquilla una 
hora abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 28 
D’11 a 12.30 h
Lloc: Plaça 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, a 
www.elmasnou.cat o l’Oficina de 
Turisme de la Casa de Cultura  
(93 557 18 34,  
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou 

12 h
Lloc: Plaça dels Països Catalans 

Correllengua 2018

El Correllengua d’enguany es 
dedicarà a la Nova Cançó, un 
moviment musical, social i 
polític que va esdevenir un crit 
de llibertat col·lectiva en un 
context marcat per la censura, 
la manca de llibertat d’expressió 
i de reunió. Hi actuaran Genís 
Mayola (veu i guitarra) i Àngel 
Ribas (acordió). S’acabarà amb 
un vermut popular.
Ho organitza: Comissió 
Organitzadora del Correllengua

Dilluns 29 
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada audició: “Beethoven”

Xerrada audició sobre 
Beethoven, a càrrec de Joan 
Vives, divulgador musical. 
Activitat dintre del projecte 
“Descobrim Alemanya”.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines amb la col·laboració 
de l’Associació UNESCO Masnou

Dimarts 30
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació de llibre: Aquell 
antic missatge de l’amor, de 
Vicenç Llorca

Acte presentat per Care Santos, 
escriptora. Amb la presència de 
Glòria Gasch, editora.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

19 h
Lloc: Can Malet (segona planta)

Conferència taller: “Com puc 
incidir en l’economia?”

Valors i principis de l’economia 
del bé comú. A càrrec de Daniel 
Llaudet,  psicòleg i coordinador 
de l’Associació Catalana per al 
Foment de l’Economia del Bé 
Comú, i Adela Suñer, economista 
i coordinadora de l’Associació 
Catalana per al Foment de 
l’Economia del Bé Comú.
Ho organitza: Associació 
4 Quarts, Banc del Temps i 
Associació EBC Catalunya

Dimecres 31
17 h
Lloc: Pistes esportives  
de Pau Casals

Halloween: rua i passatge  
del terror
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Festa de disfresses, xocolatada, 
concurs, rua pels carrers del 
Masnou Alt i passatge del terror 
2018.
Ho organitza: Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba i Associació 
de Veïns i Veïnes del Masnou Alt

20.30 h
Lloc: Parc del Llac

Nightmare in Bellresguard

Vine a celebrar Halloween i 
a passar por al parc del Llac. 
Activitats i sessió especial per als 
més petits.
Preu: entrada 1 euro. Xocolata 
calenta: 1 euro.
Més informació: www.youtube.
com/nightmareinbellresguard
Ho organitza: Associació de 
Veïns del Bellresguard amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del 
Masnou

NOVEMBRE
Dijous 1
De 10.45 a 14 h
Lloc: Plaça d’Ocata

47è Aniversari de l’Agrupació 
Sardanista El Masnou

Doble ballada, amb les cobles 
Jovenívola de Sabadell i Punt Cat 
Cobla del Masnou. A la mitja part 
es convidarà a tots els assistents 
a un petit refrigeri.  
Ho organitza: Agrupació 
Sardanista El Masnou

11 h
Lloc: Església de Sant Pere

El gran joc de pistes  
“El Masnou, terra de mar”

Tindreu 90 minuts per descobrir 
on heu d’anar, fer la missió que 
se us proposa i immortalitzar-la 
amb una fotografia. La velocitat 
amb què respongueu, la qualitat 
de les fotografies i la quantitat 
d’amics que us cliquin a 
“m’agrada” seran clau per obtenir 
la victòria. Els menors d’edat han 
d’anar acompanyats d’un adult.
Cal inscripció prèvia, a www.
elmasnou.cat o a l’Oficina de 
Turisme: 93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

19 h
Lloc: Espai Escènic Ca n’Humet

Rèquiem de Mozart 

Cor i orquestra de cambra de 
l’Empordà.
Preu: 10 €. 
Entrada anticipada a www.
quedat.cat i a taquilla una hora 
abans de l’espectacle.

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Diumenge 4
D’11 a 12.30 h
Lloc: Cementiri municipal

Visita guiada: “El Cementiri, 
un museu a l’aire lliure”

Podreu contemplar-hi la 
Creu de Terme, que ha estat 
restaurada recentment, i obres 
d’art dissenyades i esculpides 
per artistes de renom, com ara 
Frederic Marès i Deulovol, 
Rafael Atché i Farré o 
Josep Llimona i Bruguera. 

Hi descobrireu personatges 
molt rellevants, així com fets 
que han conformat la identitat 
i la història del municipi. Cal 
inscripció prèvia a www.
elmasnou.cat, a l’Oficina de 
Turisme - Casa de Cultura 
(93 557 18 34, 
casa.cultura@elmasnou.cat) o al 
Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou (93 557 18 30, 
museu.nautica@elmasnou.cat)
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

18 h
Lloc. Ca n’Humet

Obra de teatre: Boges

Obra de teatre Boges, amb la 
companyia Dinàmics Teatre, 
dirigida per Francesc Altadill. 
Aquesta representació 
convida a la reflexió sobre els 
trastorns mentals. Abans de la 
representació, els usuaris del 
Club Social d’ESQUIMA faran 
la representació de Teatro de lo 
absurdo, basada en Escenas de 
matrimonio.
Donació: 5 €
Ho organitza: ESQUIMA

Dimecres 7
10 h
Lloc: Can Lleonart (Alella) i Edifici 
Centre (el Masnou) 

IV Jornades de l’Ocupació:  
el Masnou, Alella i Teià

Els dies 7, 8 i 9 de novembre. 
Més informació a la pàgina 11 
d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, Ajuntament d’Alella, 
Ajuntament de Teià i Diputació 
de Barcelona

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Una ratolina, una nena

Hora menuda a càrrec de Judith 
Navarro (Petita Companyia). Cal 
inscripció prèvia (la data d’inici 

de les inscripcions s’anunciarà 
a les xarxes socials de la 
Biblioteca).
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Dijous 8
19 h
Lloc: Blanc de Guix (c/ de Buenos 
Aires, 20)

Marines: Tècnica i concepte. 
Classe magistral  
amb Sergi González.

Cal inscripció prèvia per poder 
organitzar el material. Podeu 
fer-la a blancdeguix@gmail.com.
Ho organitza: Associació Blanc 
de Guix

Divendres 9
17 h
Lloc: Mercat Municipal
 del Masnou

Taller: fem jocs de taula  
i juguem

Per participar-hi, cal aportar tres 
tiquets de compra d’un mínim 
de 3 euros cada un.
Ho organitza: Associació de 
Venedors del Mercat Municipal

Dissabte 10
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte en anglès: 
Phantom Manor

Gratuït, aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Kids&Us

21.30 h
Lloc: Espai Escènic

Swing Out Night

Música en directe amb The 
Flamingos
Preu: 6 €, entrada general; 
4 €, socis de Ple de Swing i 
associacions amigues (Chickens 
Hoppers, Ballaswing, Lindyfrogs 
i Bighead Hoppers). Han de 
portar el carnet per gaudir del 
descompte. Venda d’entrades 
a taquilla una hora abans de 
l’espectacle.
Ho organitza: Ple de Swing

Diumenge 11
De 10 a 15 h
Lloc: Av. de Joan XXIII

Fira de la Tardor

Fira de la Tardor, amb la 
participació d’una trentena 
de parades de comerciants 
i restauradors que ofereixen 
un ventall de productes i 
degustacions.

Ho organitza: Federació del 
Comerç, la Indústria i el Turisme 
del Comerç
D’11 a 12 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua del 
Masnou

Us convidem a submergir-vos 
sota terra per descobrir un tram 
de les mines d’aigua Cresta i 
Malet, que formen part d’un 
laberint de galeries de 27 km. 
Cal inscripció prèvia, a www.
elmasnou.cat o l’Oficina de 
Turisme Casa de Cultura 
(93 557 18 34, 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dijous 15
7.30 h
Lloc: Tavascan i la vall d’Àssua

Sortida a Tavascan i la vall 
d’Àssua

Sortida de dos dies per anar 
a buscar loteria. Informació i 
reserves: Casal de Gent Gran Can 
Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran 
Can Malet

D’11 a 13 h
Lloc: Arxiu Històric Municipal del 
Masnou

Taller de memòria oral sobre 
fàbriques tèxtils del Masnou

La finalitat és recollir 
informació sobre les fàbriques 
Can Xala, Cal Soberano, Les 
Sedes (TENAX) i Sedalines El 
Pino amb l’objectiu de fer una 
publicació sobre el treball 
de les dones en aquestes 
fàbriques.Taller per posar en 
comú i recollir informació sobre 
quatre de les fàbriques tèxtils 
del Masnou. Qui en tingui, pot 
portar fotografies, documents i 
objectes de les fàbriques.
Ho organitza: Arxiu Municipal 
del Masnou

Divendres 16
19 h
Lloc: Ca n’Humet

Lliurament pòstum del 
títol de Fill Predilecte del 
Masnou a Iago Pericot i 
Canaleta

Acte d’homenatge pòstum 
al mestre, pintor, escenògraf 
i director d’escena del 
Masnou. Es comptarà amb la 
participació de Sergi Mateu i es 
projectarà un audiovisual sobre 
la seva trajectòria professional.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dissabte 17
11 h
Lloc: Mercat Municipal 
del Masnou

Taller de reciclatge de pots i 
llaunes per fer petits regals

Per participar-hi, cal aportar tres 
tiquets de compra d’un mínim 
de 3 euros cada un.
Ho organitza: Associació de 
Venedors del Mercat Municipal

De 17 a 19 h
Lloc: La Pedrera (pg. de Gràcia, 
92. Barcelona)

Visita a l’exposició  
de la Pedrera

Visita guiada a l’exposició “Obres 
obertes. L’art en moviment, 
1955-1975”, amb la companyia 
de l’artista masnoví Jordi 
Pericot. Més informació a les 
pàgines 14-15 d’aquest butlletí. 
Cal inscriure-s’hi prèviament, 
mitjançant el formulari que 
trobareu a www.elmasnou.cat.

19 h
Lloc: Local de Gent del Masnou

Conferència i mostra 
gastronòmica:  
“Parlem de bolets”

Moderador: X. Noguer. 
Conferenciants: J. M. Barrachina, 
M. Hernández i J. Rigau
Ho organitza: Amics i Escoltes del 
Masnou

Diumenge 18
De 9 a 17 h
Lloc: Punt de trobada al davant 
del Cementiri del Masnou o bé a 
les 9.30 h al pla de l’Arròs

XXI Trobada Anem  
a Buscar Bolets

L’esmorzar és a càrrec de 
l’organització. Cal portar el dinar. 
Més informació:   
akelamasnou@gmail.com o 
akelamasnou@hotmail.com.
Ho organitza: Amics i Escoltes 
del Masnou amb la col·laboració 
de Gent del Masnou, CaixaBank i 
Ajuntament del Masnou.

De 12 a 18 h

Festes de la tardor

Festa popular i familiar amb 
paella popular, actuacions, 
activitats infantils, servei de bar 
i reserva de taules, i ball amb 
concert.
Ho organitzen: Centre Cultural 
i de Lleure Luz del Alba i 
Associació de Veïns i Veïnes del 
Masnou Alt.
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AGENDA. Del 21 de octubre al 18 de novembre de 2018

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

CAMPANYES EN 
MARXA A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ 
CIUTADANA

DEL 8 D’OCTUBRE 
AL 30 DE NOVEMBRE,
INCLUSIÓ A LA 
GUIA SANITÀRIA 2018.

DEL 22 AL 26 D’OCTUBRE, 
SETMANA DE LA GENT GRAN: 
ENTREGA DE LES ENTRADES PER 
A L’ESPECTACLE ENCHANTÉ,  
DE LA COMPANYIA DIVINAS.

Altres informacions

Setmana de la Gent Gran
Del 5 a l’11 de novembre, activitats gratuïtes adreçades a la gent gran del Masnou. 
Consulteu-ne tota la programació a la pàgina 13 d’aquest butlletí. 

Novembre: Mes dels Infants
Durant el mes de novembre tindran llocs diferents activitats gratuïtes  
adreçades als infants del Masnou. Consulteu-ne tota la programació  
a la pàgina 21 d’aquest butlletí. 

Últims dies per presentar projectes 
a la VIII beca de recerca local 
Fins al 16 de novembre es poden presentar projectes a la VIII beca de recerca local del 
Masnou, que s’atorgarà al millor projecte inèdit d’investigació sobre la vila del Masnou 
en el camp de les ciències socials i humanes i, prioritàriament, en l’àmbit de la història, 
el patrimoni cultural, artístic i musical del Masnou. La dotació és de 3.000 euros.

Aula d’estudi dinamitzada
Cada dimecres, de 18 a 20 h, Ca n’Humet es transforma en un espai d’estudi per 
a alumnes de primària i ESO. S’hi aconsellaran tècniques d’estudi i d’organització 
d’agenda.

Calendari de la deixalleria mòbil 
Octubre
Del 23 al 28: Pau Casals

Novembre
Del 6 al 10 (dia 11 de novembre, festiu): aparcament Amadeu I
Del 20 al 25 de novembre: Torrent de Can Gaio

Tertúlia literària al voltant del llibre 
Las mujeres que corren con los lobos 
El grup de lectura Dones del Masnou organitza una reunió, dos dissabtes al mes, d’11 
a 12.30 h, a la seva seu, ubicada al CIRD (plaça de la Llibertat, 17), per llegir i comentar 
el llibre Las mujeres que corren con los lobos, de l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola 
Estés. El llibre es deixa en préstec. Per a més informació, truqueu al 628 62 54 37. 

Activitats continuades de l’entitat Afibromare 
Aquesta entitat organitza, els dilluns, sessions de reeducació postural; els dimarts, 
txikung; els dimecres, psicomotricitat, i els dijous, estiraments. Totes les sessions 
s’inicien a les 17.15 h i es porten a terme a Els Vienesos. 

Activitats continuades de les entitats Luz del Alba i 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt
Aquestes entitats organitzen sessions de balls en línia i balls popular de festa, country, 
sevillanes, sardanes, taitxí i txikung, guitarra, balls moderns infantils i juvenils, teatre 
musical infantil Disney, teatre musical infantil i juvenil, flamenc per a adults i per a 

infants, i criança junts. Les activitats 
es realitzen a l’espai social i veïnal 
del Masnou Alt, ubicat a les pistes 
esportives de Pau Casals. Totes són 
gratuïtes, però l’aforament és limitat. 
Podeu veure els horaris de cada 
activitat a l’agenda de la pàgina web 
www.elmasnou.cat. Més informació al 
mateix Espai Social i Veïnal del Masnou 
Alt, a les pistes esportives de Pau 
Casals, de dilluns a divendres de 16.30 
a 22 h, o bé trucant al telèfon 
600 800 148. 

Activitats continuades 
de les entitats 
A4Quarts i Banc de 
Temps El Masnou 
Organitzen diferents sessions 
d’escriptura creativa, estiraments, 
reeducació postural, country i 
sevillanes. Per a més informació, 
contacteu amb les entitats 
(a4quarts@gmail.com).

OCTUBRE

NOVEMBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1  
Domínguez

2  
Aymar

3  
Ocata

4  
Riera

5  
Fàbregas

6 
Viamar

7  
Viamar

8  
Aymar

9  
Ocata

10  
Riera

11  
Fàbregas

12  
Fàbregas

13  
Domínguez

14  
Domínguez

15 Ocata 16 Riera 17 Fàbregas 18  
Viamar

19  
Domínguez

20  
Aymar

21  
Aymar

22  
Riera

23  
Fàbregas

24  
Viamar

25  
Domínguez

26  
Aymar

27  
Ocata

28  
Ocata

29  
Fàbregas

30  
Viamar

31  
Domínguez

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1  
Domínguez

2  
Ocata

3  
Riera

4  
Riera

5  
Viamar

6  
Domínguez

7  
Aymar

8  
Ocata

9  
Riera

10  
Fàbregas

11  
Fàbregas

12  
Domínguez

13  
Aymar

14  
Ocata

15  
Riera

16  
Fàbregas

17  
Viamar

18  
Viamar

19  
Aymar

20  
Ocata

21  
Riera

22  
Fàbregas

23  
Viamar

24  
Domínguez

25 
Domínguez

26 
 Ocata

27  
Riera

28  
Fàbregas

29  
Viamar

30  
Domínguez
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