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Ja han passat unes setmanes des de l’inici del curs escolar. La valoració que en fem és força positiva:
la feina feta des dels centres escolars, els serveis municipals, els ambulatoris i la comunitat educativa
en general ho han fet possible. Però, un cop més, volem fer una crida a la responsabilitat i a seguir
totes les normatives als espais públics i privats. Malauradament, continuarem convivint amb aquesta
pandèmia durant un temps. Malgrat aquesta situació, hem reprès la programació cultural d’arts
visuals i escèniques. I voldria destacar també l’èxit de la Fira d’Entitats, especialment el sentit de
responsabilitat que van mostrar entitats i assistents.
Ens trobem arribant al tram final del procés dels pressupostos participatius. Al novembre, tots els
veïns i veïnes del Masnou de més de 16 anys podran votar per algun dels projectes seleccionats fruit
d’aquest procés participatiu. A banda d’implicar-se en els afers de la vila amb el seu vot, el jovent que
ho vulgui també pot participar en el projecte “Cat Azubi”, adreçat especialment a aquest col·lectiu.
Es tracta d’un projecte vinculat a la formació professional dual, amb la possibilitat de cursar estudis i
formar-se en el món laboral durant tres anys a Alemanya o a Àustria. És l’avantsala d’un objectiu més
ambiciós, amb el qual volem continuar incidint en aquest àmbit de la formació professional, donanthi un nou impuls els propers anys, treballant per un projecte al servei dels nostres joves i la seva
vinculació al món del treball.
En un ple extraordinari hem decidit la cessió de tota la gestió tributària a la Diputació de Barcelona,
un fet que ja es va iniciar l’any 2011. Per fi el Masnou s’equipara a la resta de municipis de la
demarcació de Barcelona. Serà un pas més en la modernització i permetrà enfortir altres serveis
del mateix Ajuntament. També hem iniciat un procés d’ampliació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), especialment en aquests moments complicats de la pandèmia. Tot plegat ens haurà de portar
a un nou model d’atenció ciutadana que comporti un salt quantitatiu i qualitatiu en benefici dels
masnovins i masnovines.
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EN PORTADA

En marxa la campanya “Queda’t al Masnou”,
que enguany s’anticipa al Nadal
Se sortegen 10.000 euros repartits en 75 vals de 100 o 200 euros que es
podran gastar al comerç local

L

a campanya “Queda’t al
Masnou” s’avança enguany
dos mesos, de manera que
és vigent de l’1 d’octubre al 31
de desembre. Tradicionalment,
es duia a terme només durant el
desembre, amb motiu del Nadal.

provocada per la COVID-19. A més
d’allargar-ne la durada, s’amplia
notablement la dotació que fa
l’Ajuntament per als premis, que
passa dels 3.000 euros de l’edició
del 2019 als 10.000 de l’actual.
> Com podeu participar-hi?

És una iniciativa que incentiva
amb premis el consum al comerç
local. Les compres fetes en
botigues masnovines durant
el període esmentat permeten
participar en el sorteig de
vals que es podran gastar en
establiments del municipi. La
campanya es reforça enguany per
donar suport al teixit comercial,
força perjudicat per la crisi

Cada compra feta en botigues
a peu de carrer i en parades
del Mercat Municipal o del
mercat de venda no sedentària
(setmanal) dona dret a un
segell que ha d’estampar el
venedor o venedora en una
butlleta específica. Aquesta
targeta es pot aconseguir en
tres punts d’informació: l’Edifici

BUTLLETA

La butlleta s’ha d’omplir
amb tres segells o
signatures que han de
certificar tres compres fetes
en tres establiments
diferents. Un cop plena,
cal dipositar-la en alguna
de les urnes
Centre (c. d’Itàlia, 50 1a planta),
la Casa de Cultura - Oficina
de Turisme (pg. de Prat de la
Riba, 16) i Els Vienesos (c. de la
Segarra, 12). També hi haurà
un punt d’informació mòbil en
els esdeveniments firals que
s’organitzin entre l’1 d’octubre i el
31 de desembre on la repartiran.
La butlleta s’ha d’omplir amb
tres segells o signatures que han
de certificar tres compres fetes
en tres establiments diferents.
Un cop plena, cal dipositar-la
en alguna de les urnes que
estaran disponibles als punts
d’informació esmentats. En fer-ho,
a més de participar en el sorteig
dels vals, es rebrà una bossa
reutilitzable de regal, fins que se
n’esgotin les existències.
> Compres vàlides
La campanya té enguany dos
períodes diferenciats que afecten
les compres que es consideren
vàlides per participar en el
sorteig.
Entre l’1 d’octubre i el 30 de
novembre només s’obtindrà un
segell per cada compra realitzada

en establiments locals de
producte quotidià no alimentari:
de serveis personals, d’oci i
educatius, i en bars i restaurants,
entre d’altres serveis.
Entre l’1 i el 31 de desembre
es consideraran vàlides les
compres realitzades en qualsevol
categoria de producte o servei
i en qualsevol establiment del
Masnou. És a dir, al desembre
s’inclouen com a vàlides les
compres fetes en comerços de
venda al detall d’alimentació.
Es pot consultar la llista completa
de les compres que es consideren
vàlides en cadascun dels dos
períodes a la Convocatòria del
concurs “Queda’t al Masnou” que
trobareu a www.elmasnou.cat/
quedat2020.
> Tres sortejos
Com més butlletes s’omplin, més
probabilitats de guanyar vals.
A més, enguany es faran tres
sortejos, en els quals participaran
les butlletes que s’hagin
dipositat a les urnes durant el
mes anterior.
El primer tindrà lloc el 3 de
novembre. S’extrauran les
butlletes que resultin afortunades
i es premiaran amb vals per
valor de 100 euros a 25 persones
d'entre totes les que les hagin
omplert. El segon serà l’1 de
desembre i atorgarà els mateixos
premis (uns altres 25 vals de 100
euros). El darrer serà el 4 de gener.
També es premiaran 25 persones,
però amb vals de 200 euros.
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INSTITUCIONAL

Debat al Ple del setembre sobre com millorar
la seguretat
les “dotacions policials presents
a la vila”, el desenvolupament
d’un pla de seguretat local,
instar els governs de totes les
administracions a “fer accions
per millorar les actuacions de
les forces policials”, i “complir
mocions de caràcter social
aprovades al Ple el darrer any per
tal d’actuar sobre aquells factors
que es troben en l’origen de
l’increment de l’activitat delictiva i
que donen lloc a l’exclusió social”.

Moment de la sessió plenària del 17 de setembre. AJUNTAMENT

E

l Ple municipal del
setembre, celebrat el dia
17, va abordar una de les
preocupacions que han marcat
l’estiu masnoví: la millora de
la seguretat al municipi. No
en va, l’actuació conjunta que
han dut a terme l’Ajuntament
i els cossos policials, acordant
mesures amb representats
d’associacions veïnals, ha donat
com a resultat una notable
reducció dels delictes, perceptible
des de principis de setembre.
De fet, els Mossos d’Esquadra
concretaven el 15 de setembre
que el dispositiu policial
conjunt desplegat al Masnou
ha comportat la detenció de
22 persones en un període
aproximat de tres setmanes.
El debat al Ple sobre aquest
assumpte es va generar a partir
de la moció “per a la millora de la
seguretat”, presentada per JxCATUnits. Va ser rebutjada amb 13 vots
en contra (ERC, PSC i CUP) i 8 vots
a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units
i Cs). Malgrat que tots els grups
compartien el fet que la inseguretat
havia augmentat en els períodes
esmentats, les intervencions van
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evidenciar discrepàncies notables
respecte a les premisses sobre les
quals se sostenia el text, així com
sobre les mesures que s’han pres
per afrontar la delinqüència i la
identificació de les causes que
n’han originat l’increment. “L’Equip
de Govern el que ha fet és posarse a treballar, des del minut zero
i amb les associacions veïnals del
municipi”, va explicar l’alcalde,
Jaume Oliveras, al final del debat,
que precisava que la situació
ha millorat “gràcies al treball
de la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra.”
> Problema polièdric
Com a mostra de la complexitat
d’aquest assumpte, es van
escoltar tesis molt distants entre
grups que van emetre el mateix
vot, en ambdós blocs. A l’inici del
debat, Romà López, portaveu
de JxCAT-Units, va puntualitzar:
“La moció es va presentar en
un moment en què hi havia un
increment de fets delictius; ara la
situació està més controlada.” La
moció demanava, entre d’altres
punts, establir un protocol de
comunicació, la continuïtat de

López va criticar l’actitud de
l’Equip de Govern a l’hora
d’afrontar aquest problema:
“Davant els episodis
d’inseguretat, l’Ajuntament es
va reunir amb veïns i veïnes i
va acordar mesures, però no va
convocar l’oposició, cosa que no
entenem. Tampoc no entenem
que no es convoqués el Consell
de la Vila, que és el màxim òrgan
de participació ciutadana. Això
pot derivar en una sensació de
falta de transparència que creiem
que no es pot donar.”
Isa Redaño, regidora de Fem
Masnou, va coincidir amb López
en aquesta queixa, i es va adreçar
a l’alcalde: “Convocar un grup
de veïns decidit per vostè no
és transparència.” Al final del
debat, el batlle va respondre
que s’havien convidat a les
reunions “totes les associacions
veïnals donades d’alta al registre
FRE A LA INSEGURETAT

El Ple del setembre va
abordar una de les
preocupacions que han
marcat l’estiu masnoví:
la millora de la seguretat
al municipi

municipal” per explicar-los les
mesures que s’havien implantat
i demanar-los col·laboració
ciutadana. Més enllà de la crítica
envers la gestió de l’Equip de
Govern, Redaño va posar l’accent
en la necessitat de posar en
marxa “més i millors polítiques
socials”. “Cal posar sobre la taula
–continuava la regidora– les
situacions d’exclusió social que
poden derivar en situacions
difícils de gestionar.”“Més igualtat
social, més benestar col·lectiu i
més seguretat per a tothom. Més
polítiques públiques a peu de
carrer i més contacte directe dels
serveis públics amb els veïns i les
veïnes”, va receptar.
Tot i que el grup municipal de
Cs va donar suport a la moció,
com JxCAT-Units i Fem Masnou,
el seu portaveu, Frans Avilés,
va expressar arguments força
diferents als dels altres dos grups.
Va lamentar que JxCAT-Units
eliminés un dels punts del text
inicial de la moció, que demanava
modificacions en la legislació
aplicable en casos d’ocupació
d’habitatges, per facilitar-ne el
desallotjament. “Esperem que no
hagi estat per intentar agradar
a la CUP, amb la qual discrepem
del que és una víctima i del que
és un delinqüent; perquè aquí
sembla que el delinqüent és
igual de víctima que la víctima”,
va dir Avilés en referència a la
intervenció de la CUP, anterior
a la seva. El portaveu de Cs va
considerar, però, que la resta de la
moció era “correcta”. “És cert que
el problema s’ha reduït i esperem
que no el tornem a tenir. Hem de
treballar per millorar la seguretat,
aprendre de l’experiència i prendre
mesures perquè no torni a passar”,
va concloure per defensar el vot
afirmatiu del seu grup.

INSTITUCIONAL
Sílvia Folch, primera tinenta
d’Alcaldia, regidora de Seguretat
Ciutadana i portaveu d’ERC, va
ser una de les veus contràries
a la moció: “Malgrat que estem
d’acord amb alguna petita part
del text, no li podem donar suport
[...] La moció no pot prosperar
–assegurava–, perquè en conjunt
és inadequada i inapropiada
i perquè vol intervenir en la
seguretat ciutadana. La prevenció
i la planificació estratègiques
en matèria de seguretat han
d’estar en mans dels tècnics de
Seguretat Ciutadana, que estan
duent a terme totes i cadascuna
de les tasques i funcions que
els pertoquen i estan seguint la
metodologia adient.”
Folch va reivindicar el protocol
comunicatiu de l’Ajuntament,
“regit per l’objectivitat en
l’explicació dels fets i la prudència
a l’hora de compartir dades”. “No
es pot interferir en actuacions
ni planificacions policials ni
amplificar l’alarma social”, va
assegurar Folch. “Volem agrair
el treball conjunt i coordinat de
la Policia Local i autonòmica,
perquè, amb l’aplicació de les
mesures acordades i l’augment

de les patrulles policials, han
obtingut els resultats esperats,
han complert la missió
pacificadora i dissuasòria,
així com la resolució dels
fets delictius, i han efectuat
detencions.”
Ernest Suñé, portaveu del
PSC, també va reivindicar la
tasca policial: “La proposta que
presenten qüestiona tàcitament
la professionalitat de la Policia
Local; com si no sabessin el
que han de fer [...] Ignoren
la professionalitat dels seus
components i l’esforç que fan dia
a dia perquè el Masnou continuï
sent un dels municipis més
segurs de Catalunya.” El regidor
va apuntar en una altra direcció
per trobar solucions i errades:
“No vindran només per plans,
diagnosis, dictàmens, protocols,
comissions i comunicats. Cal
garantir la presència continuada
i estable d’un nombre adient de
policies a la nostra vila. Ara per
ara això no es compleix, perquè
la Generalitat de Catalunya va
buidar de Mossos el Maresme, va
rebaixar la ràtio de Mossos a la
nostra comarca.” Suñé va recordar
que actualment la gestió política

MENYS DELICTES

L’actuació conjunta
que han dut a terme
l’Ajuntament
i els cossos policials ha
donat com a resultat
una notable
reducció dels delictes
dels Mossos d’Esquadra la duu
a terme JxCAT, des del Govern
de la Generalitat de Catalunya:
“Parlin amb els seus companys i
exigeixin-los que destinin diners i
recursos a la nostra comarca.”
El grup que va completar els
vots contraris a la moció va ser
la CUP, però ho va fer posant
sobre la taula arguments
gairebé oposats als anteriors.
De fet, el portaveu del grup,
Fèlix Clemente, va intervenir al
principi del debat preveient que
compartiria el sentit del vot amb
ERC, contrari a la moció, “però
per motius molt diferents”. “La
moció està massa centrada en la
resposta policial. Per a nosaltres,

l’origen del problema, de molts
delictes, és en la pobresa, les
desigualtats, les injustícies i
la manca d’oportunitats, tant
pel que fa a l’accés als estudis
com a la inserció laboral”, va
destacar. Va detallar que el debat
girava a l’entorn d’“un tipus de
delinqüència practicada per
persones que, des del punt de
vista social, i ampliant el focus,
també les podem considerar
víctimes, encara que amb la
seva conducta augmentin el
nombre de víctimes carregant
tot això sobre el primer que
passa [...] Sovint només veiem les
conseqüències de la inseguretat i
no anem a l’origen del problema”,
va reflexionar. Tot i votar en
contra del text, sí que es va
mostrar favorable als punts de
la moció que demanaven canvis
en la comunicació d’aquesta
problemàtica: “Sempre serà
positiu fer una taula de debat
i establir un protocol de
comunicació; així podrem parlar
de l’origen del problema.”

Llegiu-ne la crònica sencera a:
www.elmasnou.cat

S’instal·len càmeres de videovigilància a la plaça de Catalunya
Començaran a funcionar en fase de prova

E

n el moment de tancar
aquesta edició s’havien
iniciat els treballs
d’instal·lació de càmeres de
videovigilància a la plaça de
Catalunya, al centre del municipi.
L’Ajuntament inverteix 8.638,73
euros per dotar-se d’aquest
sistema de videovigilància. No
es descarta que més endavant
s’instal·lin en altres indrets.
Les càmeres de videovigilància
compleixen una doble funció.
D’una banda, tenen un efecte
dissuasiu per als possibles
delinqüents. De l’altra, un cop

estiguin en ple funcionament
i en cas d’enregistrar fets
delictius, poden ser útils per a
la identificació de delinqüents i
per presentar proves davant un
eventual procés judicial.
La seva instal·lació és una de les
mesures que es van anunciar en
les reunions que va mantenir
a finals d’estiu l’Equip de
Govern amb representants
d’associacions veïnals i els cossos
policials. Aquesta és una de
les accions previstes al pla que
està en marxa per consolidar les
millores en seguretat ciutadana

aconseguides amb l’actuació
coordinada de la Policia
Local, els Mossos d’Esquadra i

l’Ajuntament, juntament amb
el suport de la col·laboració
ciutadana.

Són les primeres càmeres de videovigilància al municipi. DOMÈNEC CANO
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INSTITUCIONAL

El Ple extraordinari del setembre amplia la
delegació de la gestió i recaptació dels tributs
a la Diputació de Barcelona

E

l Ple extraordinari i urgent
del setembre, celebrat
el dimecres 30, va donar
el vistiplau a un seguit de
delegacions en matèria tributària
i recaptadora a l’Oficina de
Recaptació i Gestió Tributària
(ORGT) de la Diputació de
Barcelona. L’aprovació amplia
l’acord de fa gairebé una dècada
per tal que aquest organisme
assumeixi nous impostos
municipals i taxes públiques. El
punt va ser aprovat amb els vots
a favor d’ERC-AM (9 vots) i el PSC
(3 vots). La resta de formacions
(FEM Masnou, 3 vots; JxCAT-Units,
3 vots; Cs, 2 vots; i CUP, 1 vot) van
votar-hi en contra.
La proposta faculta la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs i altres ingressos de
dret públic local a la Diputació
de Barcelona partint d’un acord
anterior, vigent des del 2011,
en la qual es va traspassar
l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM), l’impost sobre
activitats econòmiques (IAE),
les multes de trànsit, i també la
recaptació en via executiva de
tots els tributs i altres ingressos de
dret públic local. L’aprovació del
Ple incorpora gairebé la totalitat
dels tributs municipals, cosa
que inclou taxes, preus públics,
estacionaments municipals,
cànons derivats de concessions
administratives i multes
coercitives.
En aquests moments, 304 dels
311 municipis de la demarcació
tenen delegacions d’aquestes
característiques fetes a la
Diputació de Barcelona. L’alcalde,
Jaume Oliveras, va reconèixer
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que aquest acord permet posar fi
a una anomalia. “Arriba vint anys
tard —respecte a quan el van
fer la majoria d’ajuntaments de
la demarcació de Barcelona—,
però ens homologuem a la resta
de la demarcació”. El batlle el va
qualificar com “un pas endavant
cap a la modernització dels
nostres serveis municipals que,
a més, tindrà un caràcter més
enllà del municipi, serà una seu
subcomarcal”. “També podrem
beneficiar-nos d’un element molt
important, que són les bestretes”
—va afegir— “i permetrà donar
més potència a determinats
àmbits amb els recursos humans
que això alliberarà”. La seu
s’ubicarà, provisionalment, a
l’Edifici Centre.
El suport del PSC va ser clau per
a l’aprovació d’aquest punt al
Ple. El portaveu de la formació,
Ernest Suñé (PSC), va mantenir
concordança amb les decisions
preses anys enrere, quan el seu
partit encapçalava el Govern
municipal, i va fer el primer pas
per traspassar la recaptació
dels tributs a la Diputació. “És
una proposta que el nostre

DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ

La proposta faculta la
gestió, liquidació, inspecció
i recaptació dels tributs
i altres ingressos de dret
públic local a la Diputació
de Barcelona partint d’un
acord anterior, vigent des
del 2011

grup ha cercat des de fa molt
de temps, que vam iniciar el
2003 i va culminar al mandat
2007-2011 i, per tant, ens sentim
partícips d’aquesta decisió”, va
dir. El portaveu socialista es va
mostrar conciliador en dir que
podia entendre “les molèsties dels
treballadors, perquè és cert que
n’han estat informats amb poc
temps”, però va mantenir-se ferm
amb el fet que “no compartim les
pors d’un servei que no suposa cap
externalització dels llocs de treball”.
Les formacions contràries a
l’aprovació van coincidir en dos
arguments principals. D’una
banda, la despesa econòmica que
suposa aquest servei i, de l’altra,
la presumpta desinformació
d’aquest canvi al personal
afectat. Aquest darrer respon a
un comunicat que va ser enviat
pels sindicats de l’Ajuntament a
les formacions polítiques hores
abans i que concloïa que “no
estem d’acord amb aquesta
decisió que afecta persones,
serveis i entenem que la
ciutadania”.
Sobre la delegació, Fèlix
Clemente, com a portaveu de la
CUP, va considerar que “no veiem
que ens posi de camí cap a la
sobirania fiscal local, ja que el fet
de delegar comporta una certa
pèrdua de control”. Va afegir que
“estaríem més d’acord amb un
òrgan regulador que atengués
a una realitat més propera, com
seria el Masnou, Alella i Teià”.
“Fa anys vam votar a favor de
la delegació d’alguns impostos
perquè enteníem que sí que
hi havia un retorn positiu per a

les arques municipals gràcies
al potencial de cobrament”, va
dir Frans Avilés (Cs), referintse a l’acord del 2011. “Però la
proposta que avui es planteja
no té un retorn positiu, sinó que
l’externalització del servei tindrà
un cost econòmic”. El fet de “perdre
tant el control com el tracte directe
amb el contribuent” no suposen,
a parer de Cs, cap millora “ni per a
les arques municipals ni per a la
gestió dels tributs”.
Les presses a l’hora de treballar
són una de les crítiques recurrents
de la formació JxCAT-Units cap
al Govern actual. “No entenem
la seva pressa per externalitzar
una gestió dels nostres recursos,
que representen més de la meitat
del pressupost del Masnou”, va
dir Romà López. Va afegir que
“aquesta decisió engreixarà
econòmicament la despesa fixa
de l’Ajuntament i, amb l’escenari
dels propers anys, no ens convé”.
A més, el portaveu també
va qualificar la Diputació de
Barcelona com “una administració
que fa anys que es debat per
ser la primera que hauria de
desaparèixer, per duplicitat de
serveis i perquè gestiona els seus
recursos de forma discrecional”.
“L’única defensa d’aquest punt
seria per un suposat estalvi per
a l’Ajuntament”. Per mostrar la
seva desconfiança, Amadeu
Quintana (FEM Masnou) va tornar
a recordar al Ple que “si la seva
voluntat fos la d’estalviar diners,
només cal recordar que l’actual
és el govern més car de la història
del nostre poble”. FEM Masnou va
coincidir amb les principals raons
ja dites al Ple per justificar el seu

INSTITUCIONAL
HOMOLOGACIÓ

En aquests moments,
304 dels 311 municipis
de la demarcació tenen
delegacions d’aquestes
característiques fetes a la
Diputació de Barcelona
Moment de la sessió plenària extraordinària del 30 de setembre. AJUNTAMENT
vot contrari: no estar d’acord
amb l’externalització dels serveis
per suposar una pèrdua del
control de la gestió i recaptació,
sumada a la suposada manca
d’informació en temps i forma
cap a les persones treballadores
afectades.
En acabar la roda dels ponents,
l’alcalde va voler fer diverses
puntualitzacions per contradir
els principals arguments que
havien justificat el vot contrari
de l’oposició. En primer lloc,
va afirmar que “no hi ha cap

externalització” i va explicar que
gairebé tots els ajuntaments
“de tots els colors” tenen aquest
servei cedit a la Diputació
de Barcelona, “una institució
pública de segon grau on hi ha
representats els ajuntaments”.
Segons el batlle, la qualitat del
servei que presta és el motiu
principal d’aquesta decisió i “per
això, gairebé tots els ajuntaments
de la demarcació estan adherits a
aquest sistema”. També va reblar
que “no hi ha pèrdua de control,
us ho poden dir els nostres serveis
tècnics”.

En segon lloc, va fer referència a
les tan criticades presses. Davant
la voluntat de l’Ajuntament
del Masnou de procedir a la
delegació de competències en
matèria de gestió tributària,
la Diputació va demanar que
s’adoptés l’acord abans del 6
d’octubre. D’aquesta manera
es facilita que la Diputació de
Barcelona pugui acceptar la
delegació en el Ple del proper
mes i finalitzarien les actuacions
i els tràmits que permetrien
fer efectiva la delegació per a
l’exercici 2021. “Evidentment
que el tram final s’ha hagut
d’accelerar, però aquest tema

no és nou en aquesta casa”, va
dir l’alcalde. “Des del 2003, els
serveis econòmics han treballat
propostes de cara a la cessió
d’aquest servei a la Diputació
i la que avui hem aprovat l’ha
treballada tant l’anterior regidor
d’Hisenda com la interventora i
tot l’equip dels serveis econòmics
de l’Ajuntament”, va raonar.
Finalment, va remarcar que
aquesta decisió no afecta
les condicions laborals dels
treballadors i treballadores, “i així
es va parlar amb les persones
afectades, que en tot moment
van considerar que era una
decisió política en la qual no
havien d’intervenir”.
També, referint-se particularment
a l’afirmació feta pel portaveu
de JxCAT-Units sobre que les
Diputacions han de desaparèixer,
Oliveras va voler recordar-li que,
actualment, “és el seu mateix
partit qui les està governant”.
López va defensar-se dient que
“mentre desapareixen, algú les ha
de governar”.

El Masnou torna a complir el 100% dels indicadors d’Infoparticipa

La UAB certifica que el web municipal proporciona la informació que satisfà els requisits de
qualitat i transparència en la comunicació pública

L

’Ajuntament del Masnou ha
aconseguit, per segon any
consecutiu, complir el 100%
dels indicadors del Segell del
Mapa Infoparticipa a la qualitat i la
transparència de la comunicació
pública local. És una distinció que
atorga el grup de recerca ComSET
de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) després d’avaluar
la informació que publiquen
els webs municipals i d’altres
institucions.
El Masnou és un dels 36
municipis catalans que han
obtingut la validació en els
48 punts que s’han examinat,

basats en la Llei de Transparència
del 2013. Al Maresme només
han aconseguit validar tots els
indicadors quatre municipis. A
més del Masnou, són Mataró,
Premià de Mar i Premià de Dalt.
En total, 122 administracions
catalanes han obtingut el Segell,
ja que també s’atorga a les que
aconsegueixen un resultat
satisfactori malgrat no haver
assolit el 100% dels indicadors.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va
assistir com a representant del
Masnou a l’acte d’entrega dels
diplomes que acrediten haver
aconseguit el Segell.

L'alcalde va recollir el diploma del Segell Infoparticipa. AJUNTAMENT
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PARTICIPACIÓ

Seleccionades les 15 propostes que passen a la
votació final dels pressupostos participatius
Totes les persones majors de 16 anys empadronades al Masnou podran votar
per decidir la destinació final de mig milió d’euros

E

ls pressupostos participatius
ja compten amb 15
propostes finalistes. Les van
escollir 29 persones que s’havien
inscrit per participar en la jornada
de priorització, que va tenir lloc el
22 de setembre. Van seleccionar
les 15 finalistes d’entre les 69
propostes que havien superat
la validació tècnica. Prèviament,
durant el mes de febrer, la

ciutadania havia presentat un
total de 375 propostes.
S’encara, doncs, la darrera etapa
d’aquest procés participatiu: la
votació final. Totes les persones
de més de 16 anys empadronades
al Masnou podran votar, en línia
o presencialment, per decidir
quines propostes, d’entre les 15
finalistes, rebran finançament

La sessió de debat es va dur a terme a la Sala Joan Comellas. ALÍCIA TARODO
VALIDACIÓ TÈCNICA

Els participants van
seleccionar les 15 finalistes
d’entre les 69 propostes que
havien superat la validació
tècnica. La ciutadania
havia presentat un total
La jornada va comptar amb prop d'una trentena de participants. ALÍCIA TARODO

de 375 propostes

dels pressupostos municipals
dels anys 2020 i 2021. En
total, s’hi destinarà mig milió
d’euros (250.000 euros de cada
exercici). Les votacions es faran
previsiblement durant el mes
de novembre, després que
els serveis tècnics detallin els
projectes, incloent-hi imatges
i el pressupost aproximat
de cadascun. Properament
s’anunciaran tots els detalls del
procediment.

Les 15 propostes que es portaran a votació:
• Adquisició de desfibril·ladors per a tots els equipaments municipals
i les escoles.
• Implementació dels camins escolars.
• Enllumenat del passeig Marítim fins a Premià de Mar.
• Adquisició de material didàctic del Museu de les Matemàtiques de
Catalunya.
• Vestidor per a persones amb mobilitat reduïda a la piscina municipal.
• Incorporació de jocs accessibles al parc infantil dels jardins dels
Països Catalans.

• Millora de les instal·lacions dels patis de les escoles públiques.
• Instal·lació de marquesines a les parades d’autobús.
• Millora dels jocs infantils de la platja.
• Instal·lació d’un parc de cal·listènia o workout.
• Creació d’una vorera a la banda del parc de la plaça d’Espanya.
• Millora de l’accessibilitat de les voreres.
• Instal·lació de baranes als carrers amb pendents pronunciats.
• Creació d’espais d’ombra a la plaça de la República.
• Millora de l’enllumenat públic seguint criteris de sostenibilitat i
estalvi energètic.

Es poden consultar els detalls de cada proposta i la puntuació obtinguda al web dels pressupostos participatius (https://participa.elmasnou.cat/
pressupostos-participatius). Tot i que inicialment el procés establia que serien 14 les propostes que passarien a la votació final, finalment en seran 15,
perquè durant la jornada van empatar les que van quedar entre la dotzena i la quinzena posició.
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ATENCIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament allà on siguis
Molts dels tràmits amb l’Administració del Masnou es poden fer per Internet
de manera fàcil i sense desplaçaments ni cues

N

ecessiteu donarvos d’alta al padró
d’habitants del municipi,
demanar un permís d’obres,
inscriure-us a una oferta
d’ocupació pública, tramitar
un ajut econòmic...? Aquests
i tants altres tràmits amb
l’Ajuntament els podeu fer des
de qualsevol lloc, a través del web
municipal www.elmasnou.cat
i amb un certificat digital,
una forma segura, fàcil i àgil
d’identificar-vos de forma
equivalent a la presencial.

• Amb l’idCAT mòbil
És un sistema d´identificació
i signatura que es basa en
l'enviament d’un codi per
SMS al vostre telèfon mòbil.
Us hi podeu donar d’alta
telemàticament, sense haver
d’anar presencialment a cap
oficina de registre. Per obtenir-lo,
consulteu la pàgina web
www.idcatmobil.cat.
Amb aquest certificat, no tan
sols és possible fer qualsevol
gestió de les que estiguin
disponibles a la seu electrònica
del Masnou, sinó també a la
Generalitat de Catalunya i més
de 800 municipis catalans. Tant
l’idCAT com l’idCAT Mòbil són
gratuïts.

> Obtenció del certificat
digital: una forma segura
d’identificar-vos
El primer pas i imprescindible per
relacionar-se electrònicament
amb l’Ajuntament és obtenir el
certificat digital, que garanteix
la identitat d’una persona en
un sistema informàtic i permet
realitzar tràmits telemàtics amb
plenes garanties tècniques i
jurídiques en diferents portals o
plataformes.

Actualment, aquesta identificació
i signatura es poden realitzar de
diferents maneres:

(DNIe), l’idCAT, un certificat de la
Fàbrica Nacional de Moneda
i Timbre, etc.

• Amb un certificat digital
reconegut o qualificat
És a dir, amb el DNI electrònic

L’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) del Masnou és entitat de
registre de l’idCAT.

24/7

L’administració electrònica
funciona les vint-i-quatre
hores del dia i els set dies
de la setmana

Realitzar un tràmit des de casa en tres passos:
1. Entreu al web de l’Ajuntament del Masnou (www.elmasnou.cat),
desplegueu el menú de “Serveis i tràmits” i cliqueu a “Catàleg de
tràmits”. Escolliu els tràmits que voleu realitzar i descarregueu-vos i
ompliu els impresos corresponents.
2. Entreu al tràmit “Instància genèrica” i ompliu la sol·licitud i
adjunteu-hi, si cal, els impresos que corresponguin.
3. Ompliu tots els camps de la instància i envieu-la. Recordeu que s’hi
pot adjuntar qualsevol document per complementar la sol·licitud.
Una vegada presentada la documentació, rebreu un justificant de
la recepció que inclourà la data, l’hora de presentació, el número
d’entrada en el registre i, si n’hi ha, la relació de documents annexos
aportats.

Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, empreses i
entitats, l’Ajuntament ha elaborat una guia que explica, pas per
pas, el procediment de presentació d’una instància genèrica i que
trobareu a www.elmasnou.cat a l’apartat Serveis i Tràmits.
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Es busquen joves per estudiar i treballar
a Alemanya o Àustria
El projecte “Cat Azubi” aposta per l’FP Dual a l’estranger
formació. Quant als sous, Anton
va explicar que, treballant el 64%
de la jornada laboral, la retribució
econòmica està al voltant dels 700900 euros mensuals, distribuïts en
12 pagues. També, que l’empresa
que contracta l’aprenent es
compromet que li quedin un
mínim de 450 euros nets mensuals
un cop pagat l’habitatge i les
despeses de subministraments
d’aigua, llum i gas.

La trobada informativa presencial va precedir a la virtual. MIREIA CUXART

A

zubi vol dir ‘aprenent’
en alemany. El projecte
“Cat Azubi” busca
catalans i catalanes que vulguin
emigrar a Alemanya o Àustria
per cursar els seus estudis d’FP
Dual, una modalitat de formació
professional que combina
l’aprenentatge teòric (64%) en
un centre educatiu alemany o
austríac amb el pràctic (36%)
en una empresa del sector. El 7
d’octubre va tenir lloc la xerrada
informativa al Masnou i una
desena de joves del municipi s’hi
van interessar. El 20 d'octubre
hi ha programada una segona
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xerrada, que es durà a terme
telemàticament. Cal fer inscripció
prèvia a www.elmasnou.cat. Si en
voleu més informació, contacteu
amb el Servei d’Ocupació Local
(serveiocupacio@elmasnou.cat).
El perfil de joves que selecciona
aquest projecte són estudiants
d’entre 18 i 29 anys del Baix
Maresme, que tinguin l’ESO i
estiguin a l’atur. Es calcula que
entre 10 i 15 dels seleccionats
seran del Masnou. Així ho va
explicar durant la trobada David
Anton, de l’empresa responsable
del projecte, Bridge for Mobility,

que també va dir que “prop de
700 joves catalans ja han viscut
aquesta mateixa experiència”.
Les professions ofertes són
les de cuiner/a, expert/a en
hostaleria, cuidador/a de gent
gran i mecànic/a industrial. A
aquesta iniciativa, a més de
l’obtenció del títol d’FP, s’hi suma
l’experiència laboral remunerada
i internacional en el sector escollit
durant tres anys. A més, també es
preveu l’allotjament organitzat i
un sou fix mensual, que permetrà
a l’estudiant viure de manera
independent durant tota la

A la xerrada informativa per
conèixer el projecte, a més
d’explicar en què consisteix el
programa, també s’hi va explicar
com funciona tot el procés de
selecció i la posterior formació
i treball. La programació és la
següent: fins al mes de desembre,
d’entre les persones candidates,
l’empresa especialitzada Bridge
for Mobility, que es dedica
des de fa més de cinc anys a
realitzar projectes de mobilitat
laboral a Alemanya, i des de
l’any passat també a Àustria, i
que fa d’intermediària per a la
contractació de les persones
participants per part d’empreses
alemanyes o austríaques, en farà
una selecció. Abans d’emprendre

OCUPACIÓ
el viatge, entre els mesos de
desembre i maig de 2021, caldrà
que els joves seleccionats superin
una formació intensiva (450
hores) de l’idioma alemany que
els permeti assolir el nivell B1.
Al juny de l’any vinent és quan
es preveu el viatge cap als dos
països europeus, per iniciar les
pràctiques (entre el juny i el juliol)
i els estudis (a l’agost).

alumnes de l’FP Dual de l’Institut
Maremar realitzen pràctiques
remunerades dels seus estudis
a l’Ajuntament del Masnou. El
model d’FP Dual català s’inspira
en l’alemany i, a la trobada,
David Anton va explicar com
funciona: “A Alemanya, no entres
a estudiar formació professional
si, prèviament, l’empresa no t’ha
contractat com a aprenent”.

L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Jaume
Oliveras, que, acompanyat
de les regidores de Promoció
Econòmica, Sílvia Folch, i
d’Educació, Cristina Ramos, va
animar les persones assistents
a participar en l’experiència. El
batlle va recordar que, des de fa
anys, l’Ajuntament ha apostat
per la modalitat de formació
d’FP Dual. De fet, aquest projecte
respon a un dels compromisos
recollits al Pla d’actuació
municipal 2019-2023 d’apostar
per la formació professional dual
amb l’objectiu d’incrementar
i millorar l’oferta de formació
postobligatòria del municipi, amb
especial atenció a l’orientada a la
qualificació professional. Sobre
aquesta modalitat d’estudis,
l’alcalde va dir que “així hauria de
ser tota la formació professional,
perquè és necessària tant per
accedir al mercat de treball com
perquè aquest mercat de treball
marqui les necessitats que té”. De
fet, des de fa quatre anys i a través
d’un conveni de col·laboració,

Durant la xerrada informativa
també s’hi van tractar altres
particularitats d’aquest projecte
de mobilitat, com el cost de
vida a Alemanya i Àustria, la
climatologia, la cobertura
sanitària, l’oci, etc. Abans
de cloure la presentació, el
responsable del projecte va voler
ser molt clar i directe amb els
joves interessats: “No té sentit
anar-te’n a fer una cosa que no
t’agrada; l’objectiu d’aquesta
iniciativa és que acabeu els
estudis”. També els va demanar
que intentin visualitzar el
projecte a mitjà i llarg termini,
“perquè, ja d’entrada, el curs
d’alemany requereix molta
exigència i, un cop allà, s’han
de combinar els estudis amb la
feina amb la finalitat d’acabar
sent un treballador o treballadora
qualificat; és llavors quan s’obre
un ventall de possibilitats”.
El projecte Cat Azubi és 100%
subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, el
Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social, i el Fons Social

Europeu en el marc de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil, d’acord
amb els “Projectes Singulars”
de Garantia Juvenil. A més de
l’acompanyament previ, la
subvenció inclou el primer mes
d’estança i la manutenció.

Julián Martín Santa Cruz i
Rut Corcobado (parella)
Schwerin, Alemanya entre
els anys 2017-2020
(FP Dual finalitzada)
La Rut és experta en
gastronomia i el Julián,
en electrònica industrial

Abderrahim Oulad
Schwerin, Alemanya
Inici de l’FP Dual el 2019.
El finalitzarà el 2021.

Agraeixo el curs previ que
vaig fer d’alemany abans
d’anar-hi, de vegades podia
ser pesat però, gràcies a això,
vaig poder adaptar-me ràpid a
l’entorn i a la feina (cuiner). El
millor consell que puc donar
als següents alumnes és que
hi posin moltes ganes a l'hora
d'aprendre l’alemany.
No tingueu por a fer el pas,
cal prendre-s’ho com una
aventura que no oblidareu
mai. La sensació en arribar és
increïble, una vegada que ho
assumeixes et sents un més
aquí, a Alemanya. L’entorn
és molt bo i la gent és molt
acollidora!

A Alemanya van anar aprenent
a poc a poc l’idioma a partir
de la base que ens va donar el
curs previ. De ben segur que
dèiem moltes coses malament,
però ens entenien. Després
vam anar agafant confiança
i cada vegada podíem tenir
converses més fluides.
Tenim moltes perspectives
de futur a les empreses on
hem estat (la Rut va tenir una
oferta de la seva empresa per
quedar-s'hi abans d’acabar l’FP
Dual) i els nostres plans són
quedar-nos a Alemanya. Ella
vol seguir estudiant i fer un any
d’especialització.
El nostre consell és que no
només cal estudiar per aprovar
l’examen B1, sinó absorbir
tot el que es pugui del curs
per poder desenvolupar-ho
després. L’idioma no és una
barrera si t’hi esforces. Els
alemanys t’ajudaran i no
et preocupis si no declines
bé una paraula o la dius
malament, t’entendran.
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Un tram del Camí del Mig es convertirà en zona
d’ús exclusiu per a vianants
La gestió dels escorrentius i la naturalització de l’entorn seran les principals millores

L

’Ajuntament del Masnou
ha engegat un projecte
per millorar la qualitat
funcional i paisatgística del Camí
del Mig. L’actuació, que preveu
uns sistemes per tal que l’aigua
dreni naturalment sense que
s’hagi de canalitzar (anomenats
bioswale), té per objectiu resoldre
el principal problema de la via,
l’escorrentiu, i, a la vegada, s’hi vol
introduir vegetació. L’obra, que va
començar a principis de setembre
i té una durada prevista d’entre
cinc i sis setmanes, convertirà
aquest camí en zona d’ús exclusiu
per a vianants (només hi tindran
accés els vehicles de les persones
residents).
L’àmbit del projecte comprèn
aquest camí històric, des del
torrent de Can Gaio fins al
torrent del Forn. D’una banda,
se’n retirarà l’asfalt existent,
incrementant la permeabilitat i

creant un ferm regular i estable
al llarg de tot el recorregut. De
l’altra, es donarà un pendent
constant al llarg de tot al camí
a nivell transversal per evitar
camins preferencials de l’aigua i
que tota s’acumuli en una cuneta.
La idea d’aquesta cuneta és que
treballi com el que s’anomenen
jardins d’aigua. Així, amb la idea
d’acumular els escorrentius al
marge intern del camí en un jardí
d’aigua, es construirà, al llarg de
200 metres, un sistema de cuneta
verda drenant o bioswale.
Els bioswales permeten
aportar solucions a problemes
ZONA DE VIANANTS

Al tram comprès entre
els torrents de Can Gaio
i del Forn només hi tindran
accés els vehicles de les
persones residents

Al llarg de 200 metres, es construirà un sistema de cuneta drenant verda. RAÜL ANDREU
hidrometeorològics a partir
dels sistemes naturals que ja
existeixen. A diferència de les
solucions tradicionals, limiten
els impactes del canvi climàtic,
millorant la biodiversitat i la
qualitat del medi ambient a la
vegada que aporten beneficis al
benestar social i a les activitats
econòmiques. En aquest sentit,

la creació d’un bioswale a l’àmbit
del Camí del Mig preveu beneficis
com ara poder gestionar l’aigua
de la pluja in situ, la creació de
nous hàbitats i millora ambiental,
la retenció de gasos contaminants
i la regulació de la temperatura,
o la creació d’elements d’interès
paisatgístic i social per millorar la
qualitat de vida de les persones.

Obres de millora a l’Espai Jove de Ca n’Humet
El Consell de l’Equipament es reuneix per valorar les millores i coordinar
el funcionament d’aquest espai

A

questa primera quinzena
d’octubre s’han iniciat
diversos treballs de millora
a les dependències de l’Espai Jove
de Ca n’Humet. No han afectat, per
tant, l’Espai Escènic Iago Pericot,
que es troba al mateix complex que
ocupava l’antiga fàbrica. Aquestes
actuacions es van abordar al
Consell de l’Equipament, on hi ha
representades persones i entitats
usuàries, en una reunió celebrada el
9 d’octubre.

En concret, s’hi estan fent
treballs de sanejament i
impermeabilització de la
coberta. Alhora, s’hi creen sis
nous magatzems. Cinc estan
vinculats als bucs d’assaig.
L’altre, aprofitant l’espai
disponible, se situa sota una
escala. Es millora, a més, la
il·luminació interior en diverses
sales. Finalment, es pinta de nou
tot l’equipament. La inversió que
es dedica a aquestes millores

està xifrada en 24.665,85 euros.
Les ha dutes a terme l’empresa
Camilo Fernández, SL.

L es obres s'han iniciat aquest mes
d'octubre. RAÜL ANDREU

Un cop finalitzats els treballs, en
breu es completarà la inversió
adquirint mobiliari nou, així com
jocs i altres elements d’ús lúdic
per a les entitats i joves que es
reuneixen en aquest equipament
per fer-hi tota mena d’activitats
lúdiques, culturals, formatives o
associatives.
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ACTUALITAT

Diverses actuacions van amenitzar la jornada dedicada al teixit associatiu. RAMON BOADELLA

Èxit de la Fira d'Entitats, tot i les restriccions
per la pandèmia
El teixit associatiu va celebrar la seva festa aplicant les mesures preventives
contra la COVID-19

P

rop d’una trentena
d’entitats socials, veïnals,
solidàries i culturals del
Masnou van ser les protagonistes
de la vuitena edició de la Fira
d’Entitats, que va tenir lloc l’últim
diumenge de setembre a la plaça
Nova de les Dones del Tèxtil. Va
ser una edició atípica, per les
mesures preventives contra la
COVID-19 que es van establir
perquè es pogués dur a terme
amb seguretat.
Les entitats, per tant, van
decidir tirar endavant aquest
esdeveniment, que té l’objectiu
principal de donar-les a
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conèixer, així com els seus
projectes i activitats, i potenciar
la participació ciutadana.
Moltes van instal·lar-hi parades
informatives, alhora que un bon
grup d’entitats va oferir diverses

CELEBRACIÓ ATÍPICA

Aquesta va ser una edició
atípica, per les mesures
preventives contra la
COVID-19 que es van establir
perquè es pogués dur a
terme amb seguretat

La jornada va comptar amb diverses audicions musicals. RAMON BOADELLA

ACTUALITAT

L'esport també va tenir cabuda a la pl. Nova de les Dones del Tèxtil. RAMON BOADELLA
L es persones assistents van poder gaudir d'una actuació de ball de bastons,
una dansa popular. RAMON BOADELLA
actuacions, demostracions,
exhibicions i tallers.

entre moltes altres, i de Lídia
Garcia, de Country Ocata.

La Fira va servir també per
homenatjar dues persones pel
temps i els esforços dedicats, des
del voluntariat, al teixit associatiu
masnoví. Van ser Joan Bertran, de
la Colla dels Diables del Masnou,
que va pujar a l’escenari per
adreçar unes paraules al públic,
i Rita Terradas, de l’Associació de
Veïns i Veïnes del Carrer de Sant
Rafael, que no va poder assistir-hi.

Es van obsequiar les entitats
assistents amb un diploma, una
bossa i dues mascaretes.

També es va fer un reconeixement
a títol pòstum a dues dones
amb una àmplia trajectòria
en el voluntariat i en entitats
masnovines i que han mort
recentment. Es tracta de Piti Poch
(Maria Rosa Poch Sans), que va
formar part d’entitats com Fem
Fira i les Papallones Solidàries,

HOMENATGE

> Cloenda sense dinar
de germanor
La cloenda de la jornada amb un
dinar de germanor ha estat un fet
tradicional a les anteriors edicions

Es van homenatjar Joan
Bertran i Rita Terradas. També
es va fer un reconeixement
a títol pòstum a Piti Poch
i Lídia Garcia

de la Fira d’Entitats. Per garantir
les mesures sanitàries establertes,
aquest dinar popular es va haver
de cancel·lar.
A l’entrada, un control
d’aforament (amb limitació
d’aforament màxim) va recomptar
prop de 500 persones que van
passar per l’acte al llarg de tot el
matí. La celebració es va fer amb
mesures de traçabilitat, raó per
la qual es van requerir les dades
de contacte de totes les persones
assistents, a més a més de l’ús

obligat de mascareta, la neteja
de mans amb gel hidroalcohòlic,
la presa de temperatura i el
manteniment de la distància de
seguretat.
Totes les carpes es van situar
com a mínim a un metre i mig
de distància per garantir-ne
la separació i es va limitar el
nombre de paradistes. També es
va delimitar una zona per a les
actuacions, a l’espai central de la
plaça, garantint la distància entre
les persones que ballaven.

L'alcalde i el regidor de Cultura van fer entrega dels reconeixements. RAMON BOADELLA

L’Ajuntament del
Masnou us desitja
que tingueu una bona
Castanyada i festivitat
de Tots Sants.
Celebreu-les amb seguretat i
complint les restriccions per la
COVID-19.
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CULTURA

Joan Fontcuberta mostra les seves fotografies
infectades al Casinet
El prestigiós fotògraf és una de les apostes destacades incloses en les Jornades
Fotogràfiques de la FEM

D

el 23 d’octubre al 22
de novembre, l’Espai
Casinet acollirà la
mostra “Memòria infectada”,
del prestigiós i premiat fotògraf
Joan Fontcuberta. La mostra
suposa una altra de les apostes
destacades de la represa de
la programació d’arts visuals
municipal i s’emmarca en les
XII Jornades de Fotografia
organitzades per l’Associació
Fotogràfica el Masnou (FEM).
Amb la seva pràctica artística
habitual, Fontcuberta fa de la
fotografia una eina per cridar
l’atenció sobre aspectes socials.
En aquest cas, proposa una
reflexió sobre l’activitat de
diversos virus i malalties sobre
les imatges i la configuració del
món actual.

Les Jornades Fotogràfiques
s’estendran durant tot el mes de
novembre, amb una instal·lació
a l’edifici municipal de Roger
de Flor per part del col·lectiu
Ruido Photo sota el títol
“Aplaudiments”, que recorda el
confimanent conseqüència de la
pandèmia de la COVID-19.
Un altre col·lectiu notable per
la seva tasca fotoperiodística,
Photographic Social Vision,
projectarà un audiovisual
al cinema La Calàndria. Les
Jornades es tancaran amb una
taula rodona amb la participació
dels fotògrafs Joan Fontcuberta,
Sílvia Omedes i Edu Ponces.
A més a més, els socis de la
FEM exposaran les seves obres

relacionades amb la COVID-19 a
la sala d’entitats del Casinet.
L’any passat, les Jornades es
van haver de suspendre per la
defunció d’un dels fundadors
de la FEM, Hèctor Zampaglione.
En record seu, l’Associació, amb
el suport de l’Ajuntament i la
Fundació La Calàndria, ha creat el
Premi de Fotoperiodisme Hèctor
Zampaglione, que es presentarà
en el decurs de les Jornades
d’enguany.

DISSABTE 7 DE NOVEMBRE
De 9 a 12 h
Edifici de Roger de Flor, 23
Penjada del projecte
fotogràfic "20:00 h"
Artista: Ruido Photo

12.30 h
Cinema La Calàndria
Presentació del I Premi
de Fotoperiodisme
Héctor Zampaglione
Artista: FEM
13 h
Cinema La Calàndria
Presentació i projecció
de 36 autors confinats
Artista: Photographic Social
Vision
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En aquesta edició, Marta de los
Pájaros ha estat la guanyadora.
La seva obra es podrà veure amb
la resta de finalistes.

Programació de les XII Jornades
de Fotografia del Masnou

12 h
Edifici de Roger de Flor, 23
Presentació del projecte
"20:00 h"
Artista: Ruido Photo

"Memòria infectada" es podrà veure fins al 22 de novembre. CEDIDA

Dintre de la programació
d’arts visuals, a la Casa de
Cultura, entre el 16 d’octubre
i el 15 de novembre es podrà
visitar la mostra composta
per les obres finalistes del II
Premi Internacional Nasevo
d’Art Jove.

19 i 20 h
Espai Casinet
Inauguració + visita guiada:
“Mirades de la FEM”
Artista: FEM
DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
De 9.30 a 11.30 h
Can Malet (segona planta)
Taller: Lectura crítica
de la imatge
Artista: Ruido Photo / Edu Ponces
12 h
Can Malet (segona planta)
Taula rodona: “Les diferents
mirades fotogràfiques des del
confinament”
Artistes: Joan Fontcuberta,
Sílvia Omedes, Edu Ponces.
Moderadora: Sònia Hernández
13.30 h
Espai Casinet
Visita guiada a l’exposició de
Joan Fontcuberta “Memòria
infectada”
Artista: Joan Fontcuberta

CULTURA

L’irreverent muntatge ‘Be God
Is’ obre la temporada del tercer
trimestre de l’Espai Escènic
Iago Pericot Ca n’Humet
L’aclamat Rodrigo Cuevas i la premiada La
Calòrica són altres de les apostes destacades
de la programació d’arts escèniques

M

úsica, teatre gestual i
molt d’humor són els
ingredients principals
del muntatge Be God Is, de la
companyia Espai Dual, que obre
la temporada de l’Espai Escènic
Iago Pericot Ca n’Humet. És
l’inici d’un trimestre que reuneix
algunes de les propostes més
notables del circuit teatral
català actual. El diumenge 18
d’octubre, serà l’oportunitat
de veure en escena l’actriu
establerta al Masnou Eva de Luis
en el muntatge Separacions,
una divertida reflexió sobre els
trencaments sentimentals.
El seguirà El gran final, de Bucráa
Circus, una revisió del circ clàssic
a partir de la visió del clown
contemporani. I seguint amb
mons que recuperen imatges
clàssiques, fantasia i humor
per a tots els públics, arribarà
The Incredible Box, de la sempre
sorprenent companyia La Tal.
Un altre actor masnoví, Pau
Poch, passarà el mes de
novembre per l’Espai Escènic
Iago Pericot. Serà a Lo nuestro,

una reflexió sobre les relacions
familiars i socials. Aquest mateix
mes també es podrà veure
l’ambiciós i celebrat muntatge
Els ocells, de La Calòrica, una de
les companyies referents del
teatre actual. Aquesta proposta
vol oferir una divertida visió del
capitalisme actual i el món que
ha construït.
La crisi sanitària provocada
per la COVID-19 va obligar a
cancel·lar la programació de
bona part del primer trimestre
del 2020. Els espectacles
cancel·lats es van recuperar,
així com l’esperit del Ple de
Riure, també cancel·lat. Per fer
un tastet del tarannà que ha
caracteritzat el Festival, s’ha
programat l’actuació de Rodrigo
Cuevas i l’espectacle de La Tal.
Us podeu descarregar tota la
programació amb el codi QR.

De la platja al cinema La Calàndria
El Fascurt canvia d’ubicació sense perdre la claca del públic

E

l Festival de Curtmetratges
del Masnou Fascurt va
tirar endavant l’edició
d’enguany, la divuitena, després
que la pandèmia obligués a
ajornar-la. Estava previst que es
fessin les projeccions al juliol, a la
platja, com en totes les edicions
anteriors. Akonga, l’entitat que
l’organitza, va decidir traslladarlo al setembre davant l’elevat
nombre de creacions que s’hi van
presentar: més de 900.
Finalment, doncs, aquesta
edició va tenir lloc els dies 24,

25 i 26 de setembre, al cinema
La Calàndria, amb aforament
limitat i seguint totes les mesures
preventives establertes per les
autoritats sanitàries. L’èxit va ser
rotund, ja que es van esgotar les
reserves per a les tres jornades
del festival. També ho van ser la
gran qualitat dels curtmetratges
que es van projectar, posant
força dificultats en la feina del
jurat per decidir el palmarès
de la divuitena edició del Fascurt,
que es pot consultar al web
www.fascurt.cat.

El Fascurt va exhaurir les entrades tots els dies. RAMON BOADELLA

La il·lustradora masnovina Sonia Pulido,
Premi Nacional d'Il·lustració 2020

S

onia Pulido ha estat reconeguda
amb el Premi Nacional
d'Il·lustració 2020. El Ministeri
de Cultura i Esport concedeix aquest
guardó amb l'objectiu de reconèixer
i distingir el conjunt de la tasca
realitzada per una il·lustradora o
il·lustrador espanyol en l'àmbit del
llibre i de les lletres en qualsevol
de les llengües espanyoles. El jurat
ha motivat el reconeixement a la
il·lustradora "per la seva àmplia
trajectòria en l’àmbit nacional i
internacional i per la seva versatilitat, que abraça gairebé totes
les àrees de la il·lustració: novel·la gràfica, il·lustració editorial i
publicitat". Al seu torn, també ha destacat "el seu estil personal, entre
la potència i la fragilitat, amb una estètica que no només beu de
referents del passat, sinó que és totalment contemporània".
L'any 2014, Pulido va dissenyar la portada d'El Masnou Viu especial
de Nadal. Podeu veure la seva obra a www.soniapulido.com.
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GENT GRAN

Tallers i cinema per al benestar físic i emocional
de la gent gran
Les activitats per a la gent gran d’aquesta tardor s’adapten a les mesures
preventives de la COVID-19

E

nguany, la pandèmia de
la COVID-19, malaltia que
afecta especialment les
persones d’edat avançada, ha
obligat a adaptar les activitats
programades per celebrar
la Setmana de la Gent Gran
(del 5 a l’11 d’octubre), una
iniciativa masnovina vinculada
a l’1 d’octubre, dia internacional
d’aquest col·lectiu.
Durant la Setmana de la Gent
Gran, l’Ajuntament i els tres
casals de gent gran del municipi
(Ocata, Can Mandri i Can Malet)
van iniciar diversos tallers que,
al llarg de 8 o 10 sessions, tenen
l’objectiu de millorar el benestar
físic i emocional de les persones
grans. En concret, són sessions
de ioga, estimulació cognitiva
i d’estratègia d’afrontament
emocional davant la COVID-19.
Les activitats implanten mesures
preventives i higièniques per

La programació del cicle de
cinema exclusiu per a gent gran a
La Calàndria és la següent:
Dimecres 21 d’octubre,
a les 17 h.
Philadelphia (1993).
Dimecres 11 de novembre,
a les 17 h.
El crepúsculo de los dioses (1950).
Dimecres 16 de desembre,
a les 17 h.
Cinema Paradiso (1988).
Usuàries del casal de Can Mandri durant la visita de l'alcalde. CEDIDA.
evitar la propagació del virus
COVID-19.
> Cicle de cinema a La Calàndria
A més dels tallers que es duen a
terme als tres casals del municipi,
s’organitza un cicle de cinema a La
Calàndria, exclusiu per a la gent
gran, que podrà gaudir de franc de
les tres projeccions programades.

Es projectaran tres pel·lícules i
l’aforament quedarà limitat al
màxim permès per les autoritats
sanitàries els dies en què es facin
les projeccions. Les entrades
es lliuraran al mateix cinema
abans de la projecció. Cal que
tothom compleixi les mesures
preventives, com mantenir la
distància física i dur mascareta en
tot moment.

MILLORA DEL BENESTAR

Durant la Setmana de la
Gent Gran, els tres casals
de gent gran van iniciar
diversos tallers per millorar
el benestar físic i emocional
de les persones grans

Celebració de les Noces d’Or en temps de pandèmia
La COVID-19 ha obligat a cancel·lar l’acte institucional que se celebrava tradicionalment per felicitar de manera conjunta les Noces d’Or de
matrimonis masnovins. En el seu lloc, es concertarà una visita perquè cadascuna de les parelles que han comunicat les seves Noces d’Or a
l’Ajuntament rebin de manera individual la felicitació de l’alcalde, Jaume Oliveras, i del regidor de Gent Gran, Sergio González.
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ESPORTS

Arrenca el curs al Complex Esportiu
L’equipament disposa d’una nova pàgina web on podreu trobar informació
sobre totes les activitats

A

quest mes d’octubre,
el Complex Esportiu
ha començat el curs
amb diferents propostes per
a tots els públics i un nou web
(esports.elmasnou.cat), on podeu
consultar-les i inscriure-us-hi.
També com a novetat, enguany
s’ofereixen un total de 26 classes
dirigides setmanals (per 25
euros al mes) per a persones a
partir de 16 anys que inclouen
les disciplines d’aiguatò,
aiguacàrdio, assessorament
tècnic aquàtic, body tone,
entrenament funcional intens,
Pilates i aeròbic. Tant els horaris
com les activitats es poden
consultar amb més detall
al web, des del qual es pot
realitzar inscripció prèvia per
assistir-hi. La reserva prèvia és
per l’aforament limitat de les
sessions a causa de la COVID-19.
La gent gran també disposa
de classes específiques per
activar el cos. L’activitat física
per a aquest col·lectiu va
començar el 5 d’octubre i és
per a persones a partir de 60
anys. És gratuïta, però cal estar
empadronat al Masnou. Es
NOVETAT

Enguany s’ofereixen un
total de 26 classes dirigides
setmanals (per 25 euros al
mes) per a persones a
partir de 16 anys

Moment d'una de les sessions d'activitats dirigides al Complex. AJUNTAMENT.

tracta d’un programa esportiu
de manteniment, que consisteix
en exercicis monitoritzats i
dinamitzats per professionals de
l’esport especialitzats en gent
gran. Se’n poden reservar fins
a quatre sessions setmanals. El
curs s’estendrà fins al 18 de juny
de 2021 i totes les sessions es
realitzen al Complex Esportiu.
Les activitats aquàtiques per a
infants i adults també són una
opció per fer esport en aquest
equipament municipal.

EL MASNOU VIU OCTUBRE 2020

21

PUNT DE TROBADA

Un nou projecte que combina la tasca social amb la
cura del medi ambient
L’associació No ho Llencis, Regala-ho! posa en valor una acció
tan senzilla com és regalar una cosa que ja no es necessita

C

om pot ser que objectes
nous o seminous acabin
abandonats al carrer,
portats a la deixalleria o abocats
al camió de la brossa com
una deixalla més? Aquesta és
la reflexió que es van fer les
membres d’aquesta associació
abans de crear-la. “Vam recordar
que, fins no fa gaires anys, la roba
passava del germà gran al petit, a
la veïna de tota la vida (...) i també
els mobles: si un familiar canviava
el mobiliari, l’antic era aprofitat
per un altre familiar.” Conscienciar
la ciutadania que es pot cuidar el
medi ambient i, a la vegada, fer
una tasca social ajudant qui ho
necessiti amb allò que ja no es
necessita és el principal motiu del
naixement d’aquesta entitat del
Masnou.
No ho Llencis, Regala-ho! és una
de les associacions masnovines
de nova creació (abril de 2020)
que va néixer de la mà de tres
dones que tenen molt clar
que no tot allò que es llença és
perquè la seva vida útil ha acabat.

NOVES TECNOLOGIES

L'associació, creada
íntegrament per dones,
acumula més de 2.000
usuaris i usuàries que es
comuniquen a través d'un
actiu grup a la xarxa social
de Facebook
A partir d’aquesta premissa,
Sònia Márquez (presidenta),
Trini Sánchez (secretària) i Meli
Brenes (tresorera) van decidir
que “havíem d’explicar als
nostres veïns i veïnes que no
cal llençar allò que ja no ens fa
servei, perquè potser el que ja no
volen d’altres poden necessitarho”. Amb la voluntat de donar
a conèixer la seva iniciativa al
màxim nombre de veïns i veïnes
possible van aprofitar les noves
tecnologies per crear el grup de
Facebook No ho llencis, regalaho! El Masnou, Alella i Teià, que
actualment ja supera els 2.000

U n dels objectius a curt termini és trobar un local per guardar-hi els objectes
mentre no tenen sortida. CEDIDA
usuaris i usuàries i rep una
mitjana d’entre 15 i 30 articles per
publicar (regalar) diàriament.
Com a proper repte, es plantegen
la necessitat de tenir un local
per guardar-hi temporalment
els objectes que virtualment
no han tingut sortida, dur-hi a
terme activitats i, a més a més,
“per poder arribar a tothom,
ja que malgrat que les xarxes
socials són fonamentals, encara
hi ha persones que no hi tenen
accés”. També expliquen que
estan obertes a col·laborar amb
entitats i institucions de caràcter
social, “per oferir els objectes a
les persones amb necessitats
reals que tinguin a les seves llistes
d’usuaris”.
> Com funciona?

L'entitat va organitzar una activitat per recollir residus a la platja d'Ocata. CEDIDA

Per poder accedir-hi, les
administradores s’encarreguen
de filtrar i validar el perfil de
l’usuari o usuària, que ha de
complir el requisit de residir al
Masnou, en una de les poblacions
veïnes d’Alella o Teià, o bé en
d’altres de properes, com Tiana
o Montgat, i que encara no

disposin d’associacions similars.
Per assegurar que es compleix
la finalitat per la qual aquesta
entitat s’ha creat i per aconseguir
un funcionament correcte i útil,
totes les publicacions passen
també per un filtre previ. “El 99%
són acceptades”, expliquen.
S’etiqueten per temes (vestuari
i calçat, infantil, llibres i revistes,
cuina, mobiliari, electrodomèstics
i diversos) i unes normes de
funcionament que es poden
llegir al grup estableixen l’ordre
de prioritat entre les persones
interessades.
Si creieu en la importància de la
reutilització de qualsevol objecte
i voleu posar en valor el principi
fundacional de l’entitat (que el
que a algú ja no li serveix, a algú
altre li pot fer falta), animeu-vos a
participar-hi. “Només un 5% de les
coses que es publiquen no tenen
sortida”, afirmen.
Com contactar-hi:
A/e: nolotiresemat@gmail.com
Facebook: https://
www.facebook.com/
groups/130742817272951/
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MIREIA CUXART
VÍCTOR ENCINAS

Xavier Rodés
Artista

Va cursar estudis de disseny a
l’Escola Elisava i es va llicenciar
en art a l’Escola EINA d’art i
disseny de Barcelona. El febrer
del 1997, Xavier Rodés va
fer la seva primera exposició
individual al Museu Municipal
de Badalona. Des de llavors,
la seva trajectòria ha estat
imparable i, al llarg d’aquests
anys, ha dut a terme més
de deu mostres individuals,
moltes de col·lectives i
nombroses participacions
en fires d’art internacionals.
Ha exposat a la Sala Parés de
Barcelona, la Galería Ansorena
de Madrid, les galeries Axelle
de Boston, Nova York i San
Francisco, la Galerie Veronese,
a Nantes, entre moltes altres.
Ciutats com París i Miami
també han gaudit de les seves
peces.
La vinculació de Xavier Rodés
amb el Masnou ve de lluny. Els
seus pares, J. A. Pepetón Rodés
Albanell i Mercè Torras Colell,
es van conèixer aquí, i la família
del pare tenia casa a Ocata i la
de la mare, al barri a l’entorn
de l’església de Sant Pere.
Xavier Rodés es va instal·lar a
viure al poble definitivament
el juliol de 1998, i no se’n
pensa moure. La seva mostra
retrospectiva “Balanç 95/20”
s’ha pogut visitar fins al passat
12 d’octubre a l’Espai Casinet i
la Casa de Cultura.
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Com va ser el seu apropament al món de l’art i
quan va començar a pintar?
Des de petit, a l’entorn escolar, destacava en
el dibuix. Aquest fet m’atorgava una certa
popularitat i sovint penso que fomentava aquesta
pràctica per tal d’excel·lir en alguna cosa, ja que
més endavant vaig esdevenir un estudiant poc
disciplinat, i el dibuix em servia de refugi i em
donava confiança.
La pintura, però, em feia por: tenia tanta traça
en el dibuix i la línia que em va costar força
atrevir-me amb els colors, la matèria i els pinzells.
L’ingrés a l’Escola EINA, d’art i disseny, quan tenia
19 anys, va esvair totes les pors i vaig començar

a pintar amb regularitat, fins a l’elaboració del
meu projecte final de carrera, que fou el millor
aprenentatge.
Ha plantejat l’exposició del Masnou com un
repàs de la seva primera etapa. Per què als 50
és moment de fer balanç?
Aquesta exposició ha arribat en un moment molt
oportú: a prop de fer 50 anys, havent treballat
potser massa la darrera dècada, una mica mancat
d’energies, i amb un panorama social tan incert
com inaudit. La mostra, de tall retrospectiu, m’ha
servit per revisar el volum de la feina feta, i establir
una mena de frontissa temporal entre les etapes
anteriors i la que comença ara. Un va fent el seu

ENTREVISTA
camí, però no és gaire conscient
d’haver arribat enlloc, ja que
segueix caminant... Aquesta
exposició marca un punt de
referència vital.
Com mira ara, amb la distància,
els primers treballs i com valora
l’evolució que ha fet?
Me’ls miro amb afecte. Els
primers treballs emanen voluntat
d’aprenentatge i honestedat.
Em fan retrobar amb un Xavi
serenament agosarat, amb ganes
de tenir ofici i futur. Compromès
a anar polint i consolidant un
llenguatge propi. A la mostra
s’hi han pogut veure quadres
singulars, que, exposats en ordre
cronològic, exemplificaven les
passes evolutives.
A les seves anteriors mostres
la figura humana hi ha tingut
poca o cap rellevància,
però, en canvi, a l’exposició
“Balanç 95/20” hi ha un parell
d’autoretrats que simbolitzen
dos moments: l’inici i l’actual.
És la primera vegada que
mostra obres més personals
o íntimes?
Hi vam exposar molt dibuix de
figura, algun retrat a l’oli, i sí, dos
autoretrats: un de quan tenia
25 anys, i un (el de la mascareta)
d’actual. L’absència de figura
humana en els meus paisatges
obeeix a motius estilístics i
plàstics: la presència d’una
persona tendeix a captar tot el
protagonisme d’una escena, quan
el que sempre he pretès és que
el protagonisme recaigui en els

"No deixa mai de
sorprendre’m la curiositat
que pot generar una obra
d’art, l’emoció que pot
arribar a provocar,
i les moltes interpretacions
que se’n fan"

elements que la configuren, en la
llum i en l’atmosfera.
És cert que no acostumo a
exposar quadres amb figura o
retrats a les sales d’exposicions,
però això no vol dir que no ho
treballi. N’he fet molts, i més
que en faré. Els autoretrats
sempre tenen aquesta marcada
vessant íntima. Quan els fas,
et concentres molt, i són
com un exercici intensament
introspectiu. D’aquí que els
artistes oferim un posat molt
seriós en aquest gènere.
Se’l coneix pels olis, però aquí
hi ha volgut ensenyar més
tècniques: dibuix, litografies,
il·lustració... En quin sentit
exposar al poble ha estat
especial respecte a quan ho fa
en galeries de Barcelona, París
o els Estats Units?
Vaig aprofitar l’avinentesa per
exposar molts dibuixos als quals
el públic no té accés. Aquests
dibuixos i quaderns de dibuix
expliquen el meu mètode de
treball, que comença gairebé
sempre amb l’estudi i l’observació
de l’escena triada i l’execució del
dibuix al natural. Així mateix, vaig

poder explicar didàcticament els
processos tècnics de la litografia
i la serigrafia. Em va fer especial
il·lusió poder mostrar molta
il·lustració, ja que aquesta vessant
no l’havia exposada mai, i el
volum de feina és considerable.
A l’exposició també fa
referència als mestres i d’altra
gent que l’han influenciat.
Com han contribuït tots ells en
la seva trajectòria artística?
La meva gratitud és enorme
envers els meus mestres. Ells em
van servir de model a seguir, en
un moment vital controvertit i
ple de dubtes. El seu exemple ha
estat tan important com les seves
lliçons tècniques.
Els companys pintors de la meva
generació (en Didier Lourenço,
en J.M. Fernández-Pinedo o en
Guillermo Oyagüez, entre d’altres)
han estat un estímul constant i,
més enllà de l’amistat que ens
uneix, una font de sinergies molt
enriquidora i productiva.
Ha tingut una gran resposta
de públic. Com valora aquest
contacte amb els veïns i veïnes
del Masnou i gent interessada
per la seva obra?
Ha estat per a mi un gran privilegi
poder compartir, raonar i explicar
la meva trajectòria mitjançant les
obres exposades. No deixa mai de
sorprendre’m la curiositat que pot
generar una obra d’art, l’emoció
que pot arribar a provocar,
i les moltes interpretacions
que se’n fan (cadascú la seva,
com així ha de ser). Estic molt
agraït als veïns i veïnes del
Masnou i a tothom qui ha visitat
l’exposició. El seu gest m’ha
omplert d’energia per encetar
noves aventures. Properament,
es penjarà un vídeo al canal de
YouTube de l’Ajuntament que farà
un recorregut per l’exposició, amb
el mateix títol “Balanç 95/20”. Vull
agrair també, a tots els meus veïns
i veïnes, tota la seva complicitat
i participació entusiasta al llarg

“Estic molt agraït als veïns
i veïnes del Masnou i a
tothom qui ha visitat
l’exposició; el seu gest
m’ha omplert d’energia
per encetar noves
aventures”.

dels cinc concerts que vaig oferir
des de la terrassa de casa durant
el dur confinament al qual tots
vam estar sotmesos. La música
és la meva passió paral·lela, i les
passions, o es comparteixen, o no
són res.
Per a vostè, l’efecte de la llum,
o de la seva absència, sempre
ha jugat un paper especial.
Què té de singular la llum
d’aquest poble que ha inspirat
diverses de les seves obres?
És llum de la Mediterrània.
Per a un pintor principalment
especialitzat en el paisatge, és
difícil no sentir-se captivat pels
seus efectes.
Com a viatger incansable,
troba la inspiració en tots
aquells racons que visita. Creu
que hi haurà un canvi destacat
en la seva obra després de la
pandèmia de la COVID-19?
Els darrers mesos he pogut
fer dues escapades i ara tinc
molt bon material per treballar.
Després d’uns anys de cert frenesí
productiu, ara tinc l’oportunitat
de treballar sense gaire pressió
i d’acumular obra per a futures
exposicions (la propera serà a
Madrid, a la Galería Ansorena el
febrer de 2021).
No crec que la situació actual
condicioni gaire la meva proposta
artística... I menys encara quan
acostumo a pintar paisatges on
no hi ha ningú! Senzillament,
continuaré, com quan era nen,
fent allò que em dona confiança i
que em reafirma.
EL MASNOU VIU OCTUBRE 2020
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TRIBUNA POLÍTICA
Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb
les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Cristina Ramos
Regidora del Grup
Municipal d’ERC-AM
El curs 2020-2021 comença amb bon peu
Tres setmanes després de l’inici del curs
escolar 2020-2021, que arrencava el 14
de setembre passat amb més de 3.000
alumnes, podem dir que la tornada a
l’escola ha anat molt bé, i vull aprofitar
aquestes línies per felicitar tant les
direccions com els claustres pel seu
gran esforç davant de la complicada
situació, i de les restriccions a causa

de la crisi sanitària de la COVID-19. Cal
felicitar també els infants i joves que, per
la seva part, estan demostrant una gran
adaptació a la nova normalitat i molta
comprensió davant de l’excepcional
situació.
L’alumnat, les famílies i els claustres
compten amb el suport i seguiment
per part de l’Ajuntament: temes com
la mobilitat, la neteja, el contacte amb
els dos centres d’atenció primària del
Masnou, el suport psicològic o la lluita
contra la bretxa digital són part del
nostre dia a dia.
Si bé, com tot indicava, des de l’inici ja
hi ha hagut els primers grups confinats,

d’uns bons serveis públics, la vida de les
persones que viuen al Masnou.

Neus Villarubia
Portaveu del Grup
Municipal
de FEM Masnou
De sobiranies i drets perduts
Externalització de la recaptació d’impostos
Ens cal recuperar sobiranies, dèiem durant
la campanya electoral. Per a nosaltres,
en efecte, era i és urgent municipalitzar
serveis bàsics que ara estan externalitzats,
per tal de tenir-ne el control directe i
poder garantir-ne la qualitat. Entenem, en
fi, que la missió de l’acció municipalista
no pot ser una altra que millorar, a través

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

A la recerca d’un govern fort,
municipalista i d’esquerres
A les eleccions del maig de 2019, el
Masnou va atorgar una àmplia majoria
a ERC que ha permès a aquesta força
governar amb acords puntuals amb la
resta.
La greu crisi sanitària provocada per
la pandèmia ha obligat a totes les
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No sembla ser aquesta, però, la prioritat
del Govern d’ERC, que mostra una clara
tendència a perdre competències
municipals externalitzant serveis. Un
exemple del que diem és la delegació
del cobrament d’impostos municipals
a la Diputació de Barcelona, decisió
aprovada recentment al Ple amb els vots
a favor d’ERC i el PSC, mentre que la resta
de l’oposició hi va votar en contra. Una
sobirania municipal més perduda.

tots dos CAPs, amb el respectiu personal
sanitari de referència, han donat
una professional i ràpida resposta a
escoles i instituts per resoldre totes les
consultes, tot donant les indicacions
pertinents d’actuació davant dels casos
confirmats positius, duent a terme les
proves PCR amb celeritat i demanant el
confinament del grup bombolla.
Als carrers, els agents cívics i la policia,
repartits per les diferents escoles en
funció de la seva problemàtica en
termes de mobilitat, estan facilitant
les entrades i sortides dels centres,
i recordant l’ús obligatori de la
mascareta, així com la necessitat del
distanciament físic.

24 hores, obligant els veïns i veïnes a
desplaçar-se a Badalona, amb la dificultat
que això comporta per a una part
important de la ciutadania, sobretot la
gent gran, la Plataforma Veïnal per la
Sanitat Pública del Masnou, Teià i Alella
està lluitant per recuperar una sanitat
pública de qualitat i de proximitat.

D’ençà que al juny es va suprimir al
CAP del Masnou el servei d’urgències

Des d’aquí volem expressar el nostre
absolut suport a la seva lluita i us
convidem a totes i a tots a participar
en la campanya de recollida de
signatures per recuperar les urgències.
Volem també instar l’alcalde que posi,
per sobre dels interessos del seu partit,
el benestar dels veïns i veïnes del
poble i que els acompanyi en les seves
reivindicacions.

forces a fer un esforç assolint àmplies
majories i d’ací l’ampli suport al Pla de
reactivació, document que compila
les accions realitzades durant aquest
període i marca les línies que haurà
de desenvolupar la futura acció de
govern.

Els socialistes ja som coincidents
amb el Govern en el Pla d’actuació
municipal i el Pla de reactivació,
elements que suposen més del 80% de
l’acció que s’ha de desenvolupar durant
el mandat, però per arribar a un acord
cal més.

A El Masnou Viu passat, l’alcalde posava
sobre la taula la possibilitat d’incorporar
al Govern altres forces i assenyalava
les que havien donat suport al Pla de
reactivació local: JxCAT i PSC, per assolir
un govern fort per garantir i facilitar que
la ciutadania del Masnou superi la greu
crisi sanitària i econòmica.

Volem condicionar l’acció de govern
Sí, volem condicionar l’acció de
govern i per això posarem damunt
la taula els elements del nostre
programa que milloraran la vida
de la ciutadania com a condició
imprescindible per assolir qualsevol
acord.

Treballem per sumar!
Recollim la petició de l’alcalde i ens
posem a treballar amb la voluntat
d’arribar a un acord programàtic per
sumar.

Un acord d’ampli suport!
L’acord haurà de ser referendat per
l’executiva i assemblea locals i
disposar de l’aval de la Federació del
Maresme com a garantia de validesa.

Urgències 24 hores

És clar que aquest curs serà diferent, i
possiblement els confinaments de grups
bombolla s’aniran repetint fins al juny.
Per tant, caldrà més que mai el nostre
suport i acompanyament a l’alumnat, a
les famílies i, per descomptat, als centres
educatius.
Des de la Regidoria d’Educació ens hi
abocarem, sense deixar de banda altres
projectes, com la tasca conjunta de
l’Oficina Municipal d’Escolarització amb
la comunitat educativa per seguir de
prop les matriculacions realitzades en
matrícula viva a les escoles o l’impuls
del Pla educatiu del municipi amb la
col·laboració de tots plegats.

Llibertat d’expressió!
De pèrdua d’un dret democràtic bàsic,
la llibertat d’expressió, va la inhabilitació
del president de la Generalitat. Com
amb els rapers o els titellaires, Fem
Masnou condemnarà sempre qualsevol
acció que atempti contra la llibertat
d’expressió, perquè, tot recordant la
Mafalda:

I serem transparents!
Tant si hi ha acord com si no, ho
explicarem públicament, perquè és
important que la ciutadania conegui
el que passa a les institucions que la
governen, especialment les que són
més properes.
El nostre compromís!
El Masnou mereix consolidar una
àmplia majoria d’esquerres, social,
solidària i compromesa, feminista,
municipalista i catalanista que, al
marge de les diferències ideològiques
en temes supramunicipals, conformi
un acord de progrés amb la voluntat de
treballar per la millora del Masnou.

Aquest és el nostre compromís!

TRIBUNA POLÍTICA
Meritxell Blanch
Regidora del
Grup Municipal
de JxCAT-Units
Si us diem que el Govern municipal
ha incomplert acords i compromisos
adquirits, què en penseu? Si hi afegim
que no són transparents ni amb els
mateixos empleats públics, com ha
succeït en el traspàs de tributs a la
Diputació de Barcelona, se’ns fa difícil
fer confiança a l’alcalde.
#1oct
En data 14 de juny de 2019, es va
signar un acord d’investidura entre
ERC i JxCat amb 5 punts, un dels quals
instava al reconeixement #1oct a
través d’una consulta popular per

tal d’escollir un lloc per a la plaça de
l’U d’Octubre. Amb la justificació que
només hi ha una possible ubicació,
perquè les alternatives presentades no
vol assumir-les, l’alcalde directament
incompleix l’acord d’un procés
participatiu. I com aquest, hi ha dos
acords més d’investidura que no s’estan
duent a terme després de més d’un
any: negar-se a promoure el Consell
per la República, quan en data recent
s’ha creat el Consell Local, i no pagar
els impostos a l’Agència Tributària
Catalana. L’incompliment de 3 dels 5
compromisos adquirits s’afegeix a les
mocions aprovades al Ple municipal, les
propostes de les quals no s’estan aplicant.
#Seguretat
Com vam informar-vos el mes passat,
vam presentar una moció per a la
millora de la seguretat, amb una

l’interès de la ciutadania ha d’anar molt
per damunt dels interessos de partit.

Stella Parodi
Regidora del Grup
Municipal de Cs

Oportunitat perduda
Des de l’inici de la pandèmia de la
COVID-19, hi ha un paradigma que
ha canviat respecte de la política:

Fem aquest apunt inicial per
explicar que en el Ple del setembre,
Ciutadans vam presentar una moció
per fer front a les ocupacions
il·legals que generen violència,
delictes i conflictes veïnals. Era una
moció que pretenia posar accions i
determinacions a la situació actual,
que ha provocat malestar veïnal, fins
al punt que un nombre important
de masnovins i masnovines s’han
manifestat a l’Illa Centre fa poques
setmanes.
La moció no va tirar endavant perquè
el partit majoritari i que governa el

sèrie de propostes encaminades al
benestar de les persones i a afavorir
la cohesió social. Però no va rebre el
suport necessari, gràcies a l’aliança
ERC-PSC, que hi va votar en contra.
L’alcalde ens va etzibar que el seu
Govern ha treballat des del minut zero
i no ha esperat a fer una moció al mes
de setembre. Li vàrem replicar que és
l’únic instrument que té l’oposició per
actuar. ERC només va estar d’acord amb
el reconeixement que fèiem al treball
coordinat de la policia, però trobava que
la moció era inadequada i inapropiada.
Vàrem fer palès que la transparència
millora la percepció de seguretat: voleu
ser informats o que us amaguin la
informació? Segle XX o XXI?
#Feeling
Tenim la sensació que, malgrat
promoure un treball conjunt amb el

poble, Esquerra Republicana, hi va votar
en contra, amb el suport de la resta
de partits de l’oposició. Si el Govern i
els partits de l’oposició han de portar
solucions que donin tranquil·litat a
la ciutadania, no sembla que aquest
hagi estat un bon preludi. Només
calia mirar Teià, amb majoria absoluta
dels republicans, o Premià de Mar,
governada pel “tripartit”, que no han
tingut cap problema a donar suport a la
mateixa moció que allà hi ha presentat
Ciutadans.
El nostre grup ha estat des de l’inici
de la pandèmia al costat del Govern
municipal. No ens importa de quin color
sigui. Sí que ens importa, i molt, que el
Masnou sumi esforços i voluntats de tots

Govern, pel nostre compromís amb
el poble, aquest tendeix a les mitges
veritats i fa passar bou per bèstia grossa.
Podem ser més clars: el seu to autoritari,
de no cooperació encara que apel·li
darrerament al consens, és una limitació.
Quan s’entén que coordinar un
govern és manar i no cooperar, tenim
un problema. No ens adonem que
menystenir la intel·ligència col·lectiva
acabarà perjudicant a tothom?

#RetemComptesAlaCiutadania
Us escoltarem a:
Whatsapp 632·488·654
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou
jxcatmasnou@elmasnou.cat
+info: www.unitspelmasnou.cat

plegats per deixar enrere al més aviat
possible el malson d’aquesta malaltia
que, si ja està afectant greument la salut
de milions de persones arreu del món,
està complint la seva amenaça d’atacar
també l’economia familiar i el progrés
de milers d’autònoms i empreses que
començaven a veure la llum després
d’una crisi que ens havia colpejat
severament.
El Govern i la resta de partits que ens
acompanyen a l’oposició han perdut
una oportunitat per demostrar que els
interessos de la ciutadania han d’estar,
independentment del grup municipal
que presenti la iniciativa, per damunt
dels interessos de partit i l’estratègia
electoral. Una llàstima...
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Imatges del record

Pregunta freqüent
Es pot renovar el DNI al Masnou?
Al setembre, la Policia Nacional va reactivar el servei de
renovacions del DNI, que va quedar suspès el passat mes de
març amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19. El servei
es va reprendre amb les renovacions ja concertades que no
es van poder realitzar.
Les cites del mes d’octubre es van poder demanar amb
normalitat. No obstant això, com que les cites són limitades
(30), es donen, prioritàriament, a la gent gran i a les persones
amb mobilitat reduïda. Si no s’exhaureixen, es donen a la
resta de persones interessades.

Vista des del carrer de Barcelona cap a l’església parroquial l’any 1912. Els
arbres de la dreta són de la plaça del Mercat i la casa en primer pla (c. de
Barcelona, 11) va ser el forn de pa de Francesc Pagès Fàbregas.
Placa de vidre estereoscòpica de Josep Salvany i Blanch.

Les persones interessades a renovar el DNI han de trucar
al telèfon d’Atenció Ciutadana (93 557 17 77), de dilluns
a divendres de 9 a 14 h, o els dijous de 16 a 19 h, i se les
inclourà a la llista de peticions. Només es donaran dues cites
per persona i tenen prioritat les persones empadronades al
municipi, que s’hauran d’acreditar amb el DNI original.

Fons Salvany, Biblioteca de Catalunya.

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (19-09-2020)
Quin risc de contagi tenen les nostres activitats diàries?
En quins entorns estem més exposats al virus de la #COVID_19?
@salutcat ho explica en aquest riscòmetre (imatge)

@JMATASC.

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (05-10-2020)
Un grup de persones va participar dissabte en la passejada
guiada al parc de Vallmora, un espai que apropa la natura al nucli
urbà d’#ElMasnou.
Sortida organitzada per la Biblioteca Joan Coromines per
presentar la guia El Maresme es mou per la sostenibilitat.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (15-09-2020)
Set detinguts més al dispositiu conjunt de Mossos d’Esquadra i
Policia Local per combatre els robatoris a #elMasnou.
22 persones han estat detingudes des de l’inici del dispositiu, 5
de les quals han ingressat a presó.
Nota de premsa íntegra de @mossos: bit.ly/35ychoS

@RAMONBOADELLA

@JOANA_ARRIBAS @EVAESPLUGAS

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (29-09-2020)
Es busquen joves d’entre 18 i 29 anys que es vulguin
independitzar, tenir una feina, viure una experiència
internacional i aprendre una professió.
Se seleccionaran entre 10 i 15 #joves d’#elMasnou.
El proper 7 d’octubre, xerrada informativa!

@MONICASOLAFOTOGRAFIA

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.elmasnou.cat

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (02-10-2020)
Comença el projecte “Lletres al pas”, per plasmar a la via pública
frases i versos d’escript@rs locals que formen part del “Passeig
literari pel Masnou”: bit.ly/2SgEkkM.
L’enceta el poeta @VicenLlorca, que presenta un nou llibre el 7
d’octubre: bit.ly/3cPgAOd.
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AGENDA.

Del 16 d’octubre al 20 de novembre de 2020

L'organització dels actes ha d'assegurar-se que es compleixen les normatives i recomanacions que dicten les administracions competents
per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Les persones que assisteixen als actes han de respectar i seguir totes les indicacions dictades
per l'organització.

OCTUBRE
FINS AL 29 D’OCTUBRE
En horari de l’equipament
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Exposició: “Parc de la Serralada
Litoral”
La mostra dona a conèixer els valors
naturals i culturals del Parc de la
Serralada Litoral, i apropa l’espai natural
a la gent.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
DIVENDRES 16
19 h
Lloc: Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició
“II Premi Internacional Nasevo”
El Premi Internacional Nasevo,
organitzat per la Fundació Ernesto
Ventós, vol donar suport als creadors
joves que treballin d’acord amb
l’objectiu d’ensenyar a olorar mitjançant
l’art. Aquesta convocatòria, adreçada a
artistes menors de 35 anys, és una de les
manifestacions del compromís social
del col·leccionista. Durant el Maridatge
dels Sentits de Teià es coneixeran les

obres finalistes i la guanyadora de la
convocatòria en curs, que formaran part
de l’exposició que acollirà la Casa de
Cultura.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i la Fundació Ernesto Ventós
DISSABTE 17
12.30 h
Lloc: parc de Vallmora (entrada pel c. de
Felip Pedrell cantonada amb c. d’Eduard
Toldrà)
Enotast: “Tasta el Masnou”,
degustació de productes locals (Vi+)
Degustació de productes elaborats
al Masnou, maridats amb vi de la DO
Alella. Activitat vinculada al Vi+ de la
DO Alella.
Preu: 8 €
Ho organitza: Ajuntament el Masnou
DIUMENGE 18
11 h
Lloc: Escola Ocata
Itinerari: “El modernista desconegut:
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i
Amigó” (Places exhaurides)
Ho organitza: Ajuntament el Masnou

DIMECRES 21
17 h
Lloc: Cinema La Calàndria
Cinema per a gent gran: Philadelphia
(1993)
Activitat amb motiu de la celebració del
dia de la Gent Gran.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: El dia que Barcelona
va morir, d’Enric Calpena
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
DIVENDRES 23
En horari de l’equipament
Lloc: Edifici Centre (1a planta)
Exposició: “Històries del sentir
davant la COVID”
Mostra d’obres d’art conceptual
amb material reciclat que mostren
les emocions patides durant el
confinament i la fase posterior de
retrobament dels participants del Club
Social Esquima. També hi haurà un arbre
simbòlic amb el qual les persones que
visitin l’exposició podran fer-se una
selfie i enviar-la a la pàgina de Facebook
de l’entitat amb els seus desitjos més
profunds envers la superació de la
pandèmia.
Es podrà visitar fins a l’11 de novembre.
Ho organitza: Club Social Esquima,
associació de familiars de persones amb
malaltia mental
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
“Un passeig per la música de la
Toscana”
Xerrada i audició d’autors toscans:
Geminiani, Barsanti, Boccherini, Alfredo
Catalani i Giacomo Puccini, a càrrec de
Joan Vives.
Aquesta activitat forma part del cicle
“Descobrim... La Toscana”.
Gratuït, cal inscripció prèvia
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Associació UNESCO El Masnou
DIUMENGE 25
11 h
Lloc: Cementiri Municipal del Masnou
El Cementiri del Masnou, un museu a
l’aire lliure
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel. 93
557 18 34 / turisme@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Escape room “El misteri de les mines
d’aigua”
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel. 93
557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Activitat adreçada a majors de 12 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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DIMECRES 28
17.30 h
Bibliolab “Prohibit no tocar”
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
A càrrec del Museu de Matemàtiques de
Catalunya.
Cal inscripció prèvia, aforament
limitat (b.masnou.jc@diba.cat). Per a
nens i nenes a partir de 9 anys (sense
acompanyant).
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona

NOVEMBRE
DIUMENGE 8
11 i 12 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Visita guiada a la Mina d’Aigua
(places exhaurides)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DIMECRES 11
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
“Les etapes de la poesia de Carner”
En commemoració del cinquantè
aniversari de la mort de Josep Carner i
Puig-Oriol (Barcelona, 1884 – Brussel·les,
1970), que fou poeta, periodista, autor
de teatre i traductor.
A càrrec de Jaume Coll i Llinàs, filòleg.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
DIUMENGE 15
11 h
Lloc: Mirador de l’església de Sant Pere
Gimcana: “El gran joc del Masnou,
terra de mar”
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel. 93
557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DIMARTS 17
17.30 h
Lloc: activitat virtual
Taller virtual de curtmetratge en 3D
stop motion
Adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys.
En aquest taller podreu crear un
curtmetratge d’animació: inventeu una
història i creeu la vostra pròpia pel·lícula.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
DIMECRES 18
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: El sentit d’un final,
de Julian Barnes
Activitat coordinada per Maria Carme
Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

AGENDA.

Del 16 d’octubre al 20 de novembre de 2020

L'organització dels actes ha d'assegurar-se que es compleixen les normatives i recomanacions que dicten les administracions competents
per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Les persones que assisteixen als actes han de respectar i seguir totes les indicacions dictades
per l'organització.

DIVENDRES 20
17.30 h
Lloc: activitat virtual
Cinefòrum virtual: Belleza robada, de
Bernardo Bertolucci
A càrrec d’Enric Ros, escriptor,
periodista cultural i guionista. La
pel·lícula està disponible a la Biblioteca

per agafar-la en préstec. Aquesta
activitat forma part del projecte
“Descobrim... La Toscana”.
Cal inscripció prèvia per poder
participar-hi.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Associació UNESCO El
Masnou

ALTRES INFORMACIONS
Campanya “Queda’t al Masnou”
Els comerços masnovins lliuren una bossa promocional i butlletes per entrar
en el sorteig de vals de compra. Campanya vigent d’octubre a desembre als
comerços de productes no alimentaris. Als comerços alimentaris, durant el mes
de desembre. Per a més informació, consulteu les pàgines 4 i 5 d’aquest butlletí.
Matrícula viva. Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou
(CFPAM)
Cursos amb places disponibles. Cal adreçar-se al CFPAM (c. d’Itàlia, 50, 1a planta
/ 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat). Informació www.elmasnou.cat/temes/
ensenyament.
Matrícula viva. Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / escola@emumm.cat.
Recollida d’aliments
La Xarxa popular d’aliments del Masnou organitza una recollida solidària
d’aliments. En horari de 10 a 14 h, podreu dipositar els aliments a les següents
parades que trobareu a:
17 d’octubre: parc dels Països Catalans, davant del supermercat Condis
24 d’octubre: plaça Nova de les Dones del Tèxtil, davant del supermercat Bon Preu
31 d’octubre: parc dels Països Catalans, davant del supermercat Condis
7 de novembre: plaça Nova de les Dones del Tèxtil, davant del supermercat Bon Preu
14 de novembre: parc dels Països Catalans, davant del supermercat Condis

INSCRIPCIONS A LA GUIA DE LA SALUT 2021 FINS AL 31 D’OCTUBRE
El Departament de Salut Pública de l’Ajuntament del Masnou està preparant la
Guia de la Salut 2021, amb el recull de professionals que exerceixen al Masnou en
l’àmbit de la sanitat i de la salut.
En el cas que tingueu la vostra activitat al Masnou i vulgueu figurar a la Guia, heu
de sol•licitar-ho telemàticament abans del 31 d’octubre, mitjançant una instància
genèrica que trobareu al web www.elmasnou.cat a l’apartat Serveis i Tràmits /
Instància genèrica, on heu d’indicar les dades textuals que voleu publicar-hi. Cal
disposar de la llicència d’activitats corresponent.
Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu consultar la secció de tràmits del
web municipal o contactar amb el Departament de Salut Pública, per telèfon al
93 557 18 00.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
OCTUBRE
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
VIAMAR

2
DOMÍNGUEZ

3
AYMAR

4
AYMAR

5
RIERA

6
FÀBREGAS

7
VIAMAR

8
DOMÍNGUEZ

9
AYMAR

10
OCATA

11
OCATA

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
OCATA

16
FÀBREGAS

17
RIERA

18
RIERA

19
VIAMAR

20
DOMÍNGUEZ

21
AYMAR

22
OCATA

23
RIERA

24
FÀBREGAS

25
FÀBREGAS

26
AYMAR

27
DOMÍNGUEZ

28
RIERA

29
FÀBREGAS

30
AYMAR

31
VIAMAR

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Divendres

Dissabte

NOVEMBRE
Dijous

Diumenge
1
VIAMAR

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS
Són diverses les entitats que organitzen una programació estable d’activitats al
llarg de l’any, si bé se n’han suspès moltes per la pandèmia de la COVID-19. Les
podeu trobar en detall a l’apartat “Activitats continuades” de la pàgina web
www.elmasnou.cat/agenda. Contacteu amb cada entitat per confirmar-ne els detalls.

2
AYMAR

3
OCATA

4
RIERA

5
FÀBREGAS

6
VIAMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
DOMÍNGUEZ

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
AYMAR

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
OCATA

23
FÀBREGAS

24
VIAMAR

25
DOMÍNGUEZ

26
AYMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
RIERA

Octubre Del 20 al 25: aparcament d’Amadeu I
Novembre Del 3 al 8: Torrent Can Gaio
Del 17 al 22: carrer d’Itàlia - pl. Nova de les Dones del Tèxtil (nova ubicació!)

30
VIAMAR
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