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Després d’un estiu marcat pels problemes de seguretat ciutadana, reprenem els reptes del 
mes de setembre amb el condicionant de la COVID-19, especialment pel que fa a l’inici del 
curs escolar.
Aquest ha estat un estiu atípic, protagonitzat per una pandèmia que ens obliga a viure 
i treballar encara amb la incertesa, sense baixar la guàrdia, i mantenint les mesures de 
seguretat. Ha compartit protagonisme amb un augment de fets delictius que la tasca 
coordinada de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra ha permès controlar, a partir d’un 
treball discret i sistemàtic, que ha tingut també la col·laboració de veïns i veïnes.
Continuarem convivint amb la COVID-19, que, a banda de mantenir les mesures de seguretat, 
ens obligarà a canviar costums i hàbits. L’inici del curs escolar és el gran repte que tenim al 
davant, però tenim el convenciment que funcionarà i que trobarem solució als problemes 
que sorgeixin. Perquè no es pot renunciar a l’escola. L’educació és un dret essencial que cal 
mantenir i comptem amb la bona feina de la comunitat educativa del Masnou.
Hem celebrat una Diada reivindicativa, però també atípica i condicionada per les 
restriccions. Com la celebració dels cent anys del CD Masnou, els actes commemoratius 
de la qual esperem poder celebrar més endavant. Malgrat aquesta crisi, reprenem la 
programació cultural d’arts visuals i arts escèniques. I celebrem la represa del nostre estimat 
cinema de La Calàndria.
Ara fa més d’un any que vam iniciar aquest mandat, marcat per la crisi sanitària amb totes 
les seves conseqüències socials i econòmiques. Ens dotem dels instruments per fer-hi front, 
però també reprendrem els projectes necessaris per millorar els nostres serveis i l’espai 
públic del Masnou.  

FE D'ERRATES
A la pàgina 15 del número 121 d'El Masnou Viu (juliol del 2020), s'identificava erròniament 
Andreu Francisco com a alcalde d'Alella. Francisco va ocupar aquest càrrec entre el 2003 i el 
2019. L'actual alcalde d'Alella és Marc Almendro.
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 SANITAT PÚBLICA

"El Masnou no pot anar 
enrere; ha de recuperar el 
servei d'urgències"

La pandèmia de la COVID-19 
va esclatar el març passat, al 
cap de nou mesos d’iniciar-se el 
mandat. Com ha impactat en el 
funcionament de l’Ajuntament?
Hem hagut d’introduir molts 
canvis en les prioritats per fer 
front a les conseqüències socials 
i econòmiques d’aquesta crisi 
sanitària. També ha comportat 
un treball molt intens per 
adequar el funcionament de 
l’Ajuntament, en molts àmbits. Es 
pot citar l’adaptació del personal 

al teletreball, la intensificació 
de la neteja dels espais públics, 
la relació amb el món sanitari 
i l’assistència a la gent gran, 
la potenciació dels serveis 
socials... Hem de potenciar molt 
l’Atenció Ciutadana, perquè la 
introducció de les cites prèvies, 
com a mesura preventiva, està 
provocant retards en les gestions 
que volen fer els ciutadans.

Què destacaria d’entre les 
mesures que s’han pres?
S’han pres mesures en l’àmbit 
impositiu, com la flexibilització 

dels pagaments, especialment 
als establiments afectats per 
la crisi, i també aplicant la 
disminució de determinades 
taxes. Hem doblat els diners 
destinats als ajuts socials que es 
concedeixen per procediment 
d’urgència. S’han convocat 
ajuts específics per donar 
suport al comerç i als creadors 
culturals i s’estan planificant 
els ajuts al lloguer de l’any que 
ve perquè tinguin repercussió, 
al marge de les situacions 
d’urgència que hem d’afrontar. 

Aquestes convocatòries han 
estat aprovades per la gran 
majoria dels grups municipals. 
Hem creat, a més, una oficina 
especialitzada en les mesures 
relacionades amb la crisi de la 
COVID-19, per facilitar l’accés 
de la ciutadania a aquests ajuts.

Durant el confinament es va 
suprimir l’horari nocturn del 
CAP El Masnou.
Va ser una decisió de les 
autoritats sanitàries, en plena 
crisi i amb justificacions 
sanitàries. Ara bé, de cara al futur 
immediat, un cop superada 
aquesta situació de crisi, crec que 
el Masnou no pot anar enrere 
pel que fa als serveis sanitaris i 
ha de recuperar el d’urgències. 
L’Ajuntament, per tant, i tal 
com ho va decidir el Ple, ha de 
treballar perquè el Masnou 
tingui la sanitat pública que 
mereix. Tenim el compromís de 
treballar fermament per assolir 
aquest objectiu.

En quina situació ens trobem ara?
No podem baixar la guàrdia, 
perquè continuem en risc, com la 
majoria de municipis catalans. L’inici 

Jaume Oliveras i Maristany, alcalde del Masnou

“Estem oberts a la participació en el Govern 
d’altres grups polítics”

El batlle, fotografiat al terrat de l’Ajuntament el 28 d’agost. DOMÈNEC CANO

 DOMÈNEC CANO SENTIES

“En l’àmbit personal, 
estic molt satisfet, 
perquè vam obtenir 

un molt bon resultat en les 
passades eleccions”, admet 
l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras. Després que hagués 
exercit com a batlle durant el 
mandat anterior (2015-2019), 
la ciutadania masnovina va 
ampliar la confiança dipositada 
en la seva formació política, 
ERC-AM, en les eleccions 
municipals del 26 de maig del 
2019. Si en el mandat anterior 
comptaven amb 6 regidors i 
regidores, en l’actual en tenen 9.
 
“Com a masnoví, és molt 
satisfactori ser l’alcalde del 
conjunt dels meus veïns i 
veïnes”, se sincera. “Aquesta 
és la responsabilitat política 
més gran que he tingut, sens 
dubte. Té un valor especial, 
que comporta molt de treball, 
esforç i compromís”, afegeix. 
També subratlla “la proximitat 
amb la ciutadania” com un 
dels deures que implica 
el càrrec, “tant a l’hora de 
celebrar encerts com en el 
moment d’assumir errors”.
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del curs és un repte fonamental. 
Les escoles han d’obrir; és molt 
important que funcionin. Hem 
d’abocar-hi tots els esforços, cadascú 
des de la seva responsabilitat. I hem 
de confiar en els serveis sanitaris 
que tenim al municipi, que sempre 
han actuat molt satisfactòriament. 
Podem estar contents, per exemple, 
veient com han funcionat els 
casals aquest estiu. Quan va 
sorgir-hi algun problema, es va 
actuar molt correctament des del 
primer moment.

Entrem de ple en els mesos 
en què s’ha d’elaborar el 
pressupost del 2021.
Hem de fer un pressupost que no 
serà fàcil. Hem de prioritzar tot 
allò que té un contingut social: els 
serveis socials, l’educació, donar 
suport en el tema de l’habitatge... 
També hem de dedicar recursos 
al pla de reactivació econòmica 
del Masnou que hem aprovat. 
Amb tot, és molt probable que 
s’hi hagin de fer modificacions 
inevitables al llarg de l’any, 
com en l’actual, perquè estem 
immersos en una situació 
d’incertesa. A més, probablement 
tindrem problemes en els 
ingressos, que és el primer que s’ha 
de preveure. En aquest sentit, ens 
manca saber què passarà amb els 
romanents municipals. La proposta 
que ha fet el Govern de l’Estat no 
és acceptable. Esperem que es 
modifiqui en el tràmit parlamentari. 
L’Ajuntament necessita disposar ara 
d’aquests estalvis que ha generat 
durant anys. 

L’abstenció del PSC va ser 
determinant per aprovar el 
pressupost del 2020, ja que 
l’Equip de Govern compta 
amb 9 membres d’un Ple de 
21. Prefereix continuar amb 
acords puntuals o assolir un 
pacte de govern per sumar els 2 
vots que falten per a la majoria 
absoluta?
No és tant una qüestió de 
preferències, sinó de ser 
conscients de la situació que 
vivim. Portem més d’un any de 

mandat, en el qual hem aprovat 
les propostes d’acord que hem 
presentat des del Govern amb 
una certa comoditat, amb una 
bona entesa amb bona part dels 
grups municipals. La crisi sanitària 
ens ha marcat molt a tots. Per 
exemple, el pla de reactivació 
social i econòmica del Masnou 
s’ha aprovat amb els vots de 18 
dels 21 regidors. Per tant, crec 
que és la nostra obligació fer una 
crida als grups que van prendre 
aquell compromís. Per tant, sí, 
estem oberts a la participació en 
el Govern d’altres grups polítics. 
Estic parlant especialment del 
PSC i de JxCAT-Units. En el cas 
de la CUP, segurament i per les 
seves característiques, intentarem 
arribar a acords sectorials o 
puntuals, com hem fet fins ara. 

La delinqüència ha estat un 
problema notable aquest estiu. 
Com s’ha combatut i en quina 
situació ens trobem?
Hem viscut un estiu amb dos 
períodes —després de l’estat 
d’alarma i a l’agost—, en què hi 
ha hagut un augment important 
de fets delictius i situacions 
conflictives. Hi hem aportat 
els nostres recursos policials, 
però també tenim, des de 
finals d’agost, una implicació 
més important dels Mossos 
d’Esquadra. A partir d’aquesta 
col·laboració, l’índex de 
delinqüència ha baixat de manera 
important. Però hem de continuar 
amatents per intentar normalitzar 
la situació. Aquest problema no 
ha estat una cosa peculiar del 
Masnou, sinó que també l’han 
viscut altres municipis costaners 

del Maresme. La proximitat de 
Barcelona i la mobilitat que aporta 
la línia de tren són factors de risc. 
Ara bé, el nivell d’eficàcia dels 
cossos policials ha sigut alt. S’han 
produït moltíssimes detencions. 
Segurament ha fallat el sistema 
judicial, quant a la reiteració  
de delictes. 

Hi ha qui ha vinculat aquest 
problema al centre d’acollida 
de menors que hi havia a 
l’alberg i que ja s’ha tancat.
Alguns dels fets delictius, no tots, 
estan associats a extutelats. Per 
tant, que ja no eren a l’alberg. 
Ara l’alberg recupera la seva 
funció com a allotjament turístic 
de joventut. Probablement, la 
Generalitat, ara que s’ha superat la 
urgència provocada per l’arribada 
massiva, està adoptant models 
més reduïts, amb menys menors, 
i descentralitzats. La massificació 
ha generat una situació molt 
complicada, sobretot amb els 
extutelats, els que han passat a 
ser majors d’edat. S’ha de dir, però, 
que hem tingut casos d’èxit al 
Masnou, de nois integrats, i d’això 
n’estem contents. Estem treballant 
amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè hi 
hagi un recurs més reduït per tal 
que els nanos que s’han integrat 
puguin acabar d’arrelar al nostre 
municipi.

La dificultat d’accés a 
l’habitatge és un problema. 
Quines solucions hi aporta 
l’Ajuntament?
Aquest problema no afecta 
només el nostre municipi; és 
un tema que sobrepassa els 
ajuntaments. Ara bé, què estem 
fent? Aquesta tardor portarem 
al Ple el Pla local d’habitatge. En 
l’anterior mandat vam planificar 
110 nous habitatges de protecció 
oficial, que es comencen a 
construir a finals d’aquest any 
al terreny que ocupava l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil i a 
la plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil. A més, fa uns mesos, van 
començar les obres per construir 

40 nous habitatges protegits 
per a gent gran a l’avinguda de 
Joan XXIII. Mentrestant, estem 
modificant el planejament 
urbanístic –un procés que no és 
ràpid–, per crear més sòl destinat 
a habitatge de protecció oficial. 
Això pot comportar un centenar 
més de pisos protegits. S’han de 
fer moltes altres coses, però el 
que podem fer nosaltres és posar 
més habitatge protegit a l’abast 
dels masnovins i masnovines 
perquè no hagin de marxar. 

Quins projectes prioritaris  
vol que siguin una realitat  
o estiguin en marxa a finals  
del mandat?
Estem treballant per introduir 
canvis en la mobilitat que 
permetin que el tram final, el més 
proper a la carretera, del carrer de 
Tomàs Vives sigui per a vianants. 
Volem guanyar espai públic al 
nucli antic i connectar aquest 
carrer amb el de Roger de Flor, en 
coherència amb l’eix de vianants 
que uneix el parc de Vallmora 
amb l’N-II. Era una de les prioritats 
del mandat anterior i continua 
sent-ho; parlem del recinte del 
Casino. Estem treballant una nova 
proposta per tirar-ho endavant. 

Al final, aquesta és una decisió 
que ha de prendre el municipi, 
el Ple. També volem pacificar 
algun espai al voltant de la 
plaça dels Països Catalans; altres 
zones requeriran modificacions 
urbanístiques. A l’avinguda de 
Kennedy estem guanyant sòl per 
a equipament públic, per fer-hi 
un projecte que també serveixi 
al barri d’Ocata. A més, volem 
introduir la mobilitat elèctrica 
i les energies alternatives, 
instal·lant plaques fotovoltaiques 
als equipaments municipals. El 
compromís amb la lluita contra el 
canvi climàtic pren una dimensió 
important. 

 URBANISME

"Volem guanyar espai 
públic per a vianants obrint 
el recinte del Casino 
per connectar els carrers 
de Roger de Flor 
i de Tomàs Vives"

L'entrevista que es pot llegir 
en aquestes pàgines va tenir 
lloc el 28 d'agost d'enguany.
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Valoracions del primer any del mandat 
2019-2023 per part dels grups de l'oposició

800 caràcters

Aquest és l’espai que reserva 
el Govern municipal perquè 
l’oposició pugui valorar un 
any (i quin any!) de govern 

municipal. 800 caràcters d’una revista 
que habitualment té 32 pàgines. Aquest 

és el valor que dona el Govern municipal a la 
pluralitat política i aquesta és una de les principals 
conclusions d’aquest any: poca participació 
(política i veïnal), poques ganes d’escoltar 
veus discrepants amb la seva gestió i poca 
transparència. Molta foto, molta propaganda, 
molt autobombo i molta autoentrevista, pagada 
amb els diners de tots i totes.

No farem, doncs, una valoració d’un any de 
gestió en 800 caràcters (tres piulades i mitja), 
ja que seria poc seriós. Només assenyalarem 
una obvietat: estem pitjor que fa un any. 

Les prioritats 
no han canviat

Des que vam començar aquest mandat, els i les 
socialistes del Masnou tenim molt clar en quins 
àmbits volem incidir. Tot i que hem travessat 

moments molts durs, com el temporal Glòria i 
la recent pandèmia de la COVID-19, les nostres 
prioritats no han canviat. 

Els àmbits on més hem d’incidir ara mateix 
són aquells que la COVID-19 ha deixat 
malmesos, com ara la sanitat, l’educació, 
el manteniment i neteja del municipi, els 
serveis a les persones, com la gent gran o 

els col·lectius en risc d’exclusió social, i la 
promoció econòmica. 

Cal que l’acció del Govern municipal se situï al 
costat dels més damnificats en aquests moments 
de crisi, deixant de banda els partidismes. 

Les persones són i seran la nostra prioritat; per 
tant, hi centrarem els nostres esforços. 

Una imatge com a resum 
de l’any. Volem i defensem 
una alcaldia ben diferent.

 
De mal en peor

Dedicarse a cuestiones 
ajenas y que se alejan de 

las competencias municipales tiene sus 
consecuencias. Quizás no a corto plazo, pero sí 
a medio y largo plazo.

Valoració de la CUP 
El Masnou del primer 
any de legislatura

En aquest any que portem, 
més enllà de partidismes, hem donat suport 
i hem complementat propostes d’altres 
grups que s’ajusten al que vam incloure 

Y es lo que está pasando con este Gobierno 
municipal, que ha centrado más esfuerzos 
en conseguir la independencia que en 
preocuparse de los problemas de sus 
ciudadanos. Y si lo primero está hoy más lejos 
que antes, lo segundo brilla por su ausencia. 
No hay plan para dar respuesta a los 
verdaderos problemas. Empezamos este 
mandado con falta de limpieza y problemas 

al nostre programa, i seguim fent la feina 
de formigueta: hem sigut els defensors i 
impulsors d’una nova ordenança pel que 
fa als pisos turístics al nostre municipi, 
hem aconseguit crear la comissió de 
municipalitzacions de serveis, comissió que 
pot decidir el futur control popular de serveis 
tan essencials com l’aigua, entre altres. I 
des d’un punt de vista de teixit popular 

de seguridad, y en apenas 16 meses esos 
problemas se han agrandado. Si con la misma 
energía se hubieran negado a la llegada de un 
centenar de MENA a nuestro pueblo, como la 
que emplearon para permitir un referéndum 
ilegal, buena parte de los problemas de 
seguridad hoy no existirían. Pero no hay 
plan de gobierno. Solo hay improvisación. 
Gobiernan a golpe de denuncia vecinal.  

autoorganitzat, també estem contentes de 
la nostra feina i aportació, perquè espais tan 
vitals com les xarxes (d’acollida, d’habitatge i 
d’aliments) siguin avui en dia una realitat del 
tot necessària al nostre poble.

Seguirem lluitant per bastir una societat 
feminista, ecologista, autoorganitzada, 
antiracista i acollidora. 

 La nostra valoració la podeu llegir 
a www.femmasnou.cat/1any.

vs vs

vs vs
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La crisi inicialment sanitària 
generada per la COVID-19 
n’ha provocat una altra 

de caràcter social i econòmic. 
Per fer-hi front, el Ple del juliol, 
celebrat el dia 16, va aprovar 
un Pla de reactivació social i 
econòmica. A més, també va 
validar una nova ordenança 
que regularà els habitatges d’ús 
turístic i el conjunt del consistori 
va demanar la recuperació del 
servei d’urgències al CAP del 
Masnou.

>  Pla de reactivació social  
i econòmica

Sota el títol Al Masnou vencem 
la Covid-19, el document es 
divideix en dues etapes: una 
primera en què consten les 
setanta mesures que ja s’han 
posat en marxa durant aquests 
mesos, i una segona que apunta 
deu eixos de treball prioritari 
per a tot el que vindrà en un 
futur immediat. El document 
incorpora gran part de les 
esmenes fetes pels grups 
municipals que conformen 
el consistori i va ser aprovat 
per tots ells a excepció de 
l’abstenció de Fem Masnou.

Com va explicar l’alcalde, Jaume 
Oliveras, el document recull les 
setanta mesures que ja estan en 
marxa i que es distribueixen en els 
àmbits d’atenció a la ciutadania 
i als col·lectius més vulnerables, 
suport a la infància i l’adolescència 
i a les famílies, al teixit social, 
esportiu i cultural, i al teixit 

“Entenem que és un document 
viu i intentarem que algunes de 
les mesures que proposàvem 
siguin recollides”. A més de 
mostrar-se a favor del Pla, Frans 
Avilés (Cs) també va recordar 
l’anterior crisi econòmica: “És 
lamentable no haver sortit d’una 
recessió com la que vam tenir 
fa uns anys i haver de tornar a 
viure-la”. Tot seguit, va trobar-li 
una part positiva: “Allò que vam 
aprendre al seu dia ara ho hem 
pogut posar en coneixement 
per ajudar els ciutadans”.

productiu i a l’ocupació, mesures 
de caràcter sanitari i de protecció 
civil, de caràcter comunitari i de 
voluntariat, i de contingència 
interna. Quant a la segona etapa, 
incorpora noves mesures amb 
visió de futur, per a una actuació 
integral, de mirada oberta i a més 
llarg termini que permeti abordar 
les conseqüències sanitàries, 
econòmiques i socials a les 
quals cal donar resposta com a 
municipi.

Al parer de Fèlix Clemente (CUP), 
el Pla havia estat concebut com 
una eina “fonamentalment 
comunicativa i a nosaltres ens 
importa més la concreció de les 
mesures”. En aquest sentit, va 
avançar que, tot i que una de 
les mesures presentades per la 
CUP havia estat incorporada (la 
implantació d’una xarxa de wifi 
pública), les dues mocions que 
el seu grup havia presentat al Ple 
podrien haver-ho estat també.

Romà López (JxCAT-Units) va 
afirmar que se sentien “còmodes 
amb el resultat del Pla”, en el 
qual havien estat acceptades 
moltes de les esmenes del seu 
grup. El portaveu va remarcar 
que era necessari comptar amb 
un Pla com aquest i va recordar 
que el seu grup “ja fa temps que 
l’havia demanat”. En va destacar 
dues propostes fetes per la 
seva formació. D’una banda, la 
creació d’un observatori, “un 
instrument de seguiment de 
l’impacte COVID-19 al Masnou 
que ha de servir per poder 
adaptar les noves mesures del 
Pla a les noves circumstàncies”. 
De l’altra, va demanar que “el Pla 
sigui un document obert perquè 
puguem exercir un control sobre 
l’aplicació de les mesures”.

“És un Pla necessari per afrontar 
la crisi econòmica que se’ns 
apropa”, va dir Ernest Suñé (PSC). 
El socialista va parlar d’un “acord 
base que permeti disposar 
d’una guia clara i uns recursos 
eficaços per poder ajudar la 
ciutadania”. Amb tot, va recordar 
la necessitat de dotar-se d’un 
“pressupost efectiu, adient i 
equilibrat, que permeti la seva 
total i íntegra execució”. En 
aquest sentit, va instar el Govern 
a elaborar una proposta de 
pressupost per a l’any vinent al 
més aviat possible.

L’abstenció de Fem Masnou 
va tenir quatre motius. Neus 
Villarrubia els va resumir en: 
“participació de baixa qualitat, 

La reactivació per la crisi de la COVID-19, la 
regulació d’habitatges turístics i la recuperació del 
servei d’urgències, temes centrals del Ple de juliol
El Pla de reactivació social i econòmica va ser aprovat amb 18 vots  
a favor i 3 abstencions

 RECUPERACIÓ

Ja s'han posat en marxa 
70 mesures contra la crisi 
i s'han perfilat 10 eixos 
de treball per abordar les 
conseqüències sanitàries, 
socials i econòmiques

  Sessió plenària del 16 de juliol. CEDIDA
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pacte encobert, manca de 
confiança i, sobretot, propostes 
que no ens diuen com es 
pagaran”. Al parer del seu grup, 
la inviabilitat financera del Pla 
és el motiu principal de la seva 
abstenció: “Porten un munt de 
noves despeses, però sense 
aprovar cap reducció”.

Abans de la seva aprovació, 
a banda d’haver-lo donat a 
conèixer als diferents grups 
municipals, també s’havia fet 
arribar als diferents òrgans 
de participació del municipi. 
També, a la ciutadania a 
través del canals informatius 
municipals. Així ho va 
recordar l’alcalde, que també 
va assegurar que “aquesta 
aprovació inicial ha de permetre 
iniciar un procés de debat més 
ampli”. Segons va anunciar 
Oliveras, a partir del setembre, 
és previst estructurar els 
diferents àmbits de debat amb 
el teixit associatiu i amb la 
participació de la ciutadania. 
Amb tot, diferents grups van 
ser crítics amb la participació al 
Pla. “Hi hem trobat a faltar més 
participació, no pas política, 
sinó ciutadana, però entenem 
que la situació sanitària la feia 
difícil”, va dir Avilés. Clemente 
la va qualificar de “controlada 
i dirigida” i Villarubia va dir: 
“No compartim el concepte de 
participació que han aplicat en 
l’elaboració del Pla”.

Oliveras va agrair l’important 
esforç dels grups municipals 
a l’hora de treballar les 
incorporacions en aquest 
text i va remarcar que “és un 
document viu que ha de ser el 
full de ruta de la majoria o, si pot 
ser, de tot el consistori”. L’alcalde 
va recordar-los la importància 
de treballar plegats en moments 
complicats com aquests.

Quantificades fins al moment, 
les accions d’aquest Pla sumen 
un import de prop d’un 
milió d’euros i s’uneixen als 

el regidor d’Urbanisme, Ricard 
Plana, l’aprovació de l’Ordenança 
reguladora dels habitatges d’ús 
turístic del Masnou complementa 
una aprovació puntual que es 
va fer del Pla general també 
encaminada “a regular l’activitat 
turística i evitar que afecti el mínim 
possible un del drets fonamentals 
com és el de l’habitatge”.

El document, especialment 
consensuat amb els grups 
municipals de Fem Masnou i 
CUP, també va comptar amb 
esmenes del PSC, que no van 
ser acceptades, en contradir-se 
amb el criteri tècnic, i tampoc 
no van prosperar a l’hora de 
la seva votació. Les esmenes, 
centrades en la fiscalització del 
compliment de la normativa, 
“són propostes carregades de 
sentit comú, però que la llei 
les impedeix”, va argumentar 
Plana. Les esmenes acceptades 
de la CUP es van centrar en 
l’enduriment de les sancions per 
incomplir la normativa. Tal com 
va explicar Plana, amb l’actual 
marc legal, tràmits com l’alta d’un 
habitatge d’ús turístic són vàlids 
en el moment en què el ciutadà 
els comunica a l’Ajuntament. 
“Això obliga l’Ajuntament, a 
posteriori, a fer la inspecció 
i, en cas que no s’ajusti a la 
normativa, a tramitar la retirada 
de la llicència”. Per aquest motiu, 
tots els grups municipals van 
coincidir a reforçar el control amb 
la dotació de mitjans i personal 
per a les inspeccions. L’ordenança 
va ser aprovada amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern 
(ERC, 9 vots), Fem Masnou (3 
vots), Cs (2 vots) i CUP (1 vot) i 
les abstencions del PSC (3 vots) i 
JxCAT ( 3 vots).

>  Front comú per a la 
recuperació del servei 
d’urgències al CAP  
El Masnou

La unanimitat a l’hora d’aprovar 
la declaració institucional 
presentada pels grups 

ajuts que hi estan aportant 
altres administracions. No 
obstant això, aquest Ple 
també va comptar amb dues 
intervencions econòmiques 
relacionades amb el Pla. 
D’una banda, es va aprovar 
una modificació de crèdit 
per valor de 45.000 euros per 
incrementar partides de salut 
comunitària i serveis socials. 
Tal com va explicar el regidor 
d’Hisenda, Oriol Fernández, 
“aquest increment permetrà 
subvencions nominatives per 
fer front a les conseqüències de 
la pandèmia”. En aquest sentit, 
les entitats del tercer sector 
Creu Roja i Càritas Parroquial, 
i les de salut Afibromare, 
Disma i Esquima rebran una 
aportació complementària 
a les subvencions atorgades 
regularment. Com va recordar 
la regidora d’Acció Social, 
Yulay Martínez, “aquesta 
aprovació també augmentarà 
substancialment el conveni 
per al Centre de Distribució 
d’Aliments La Sitja”.

L’aprovació inicial de l’expedient 
de modificació de crèdits per 
transferències entre diferents àrees 
de despesa número 17/2020 va 
comptar amb el vot favorable 
de l’Equip de Govern (ERC-AM, 9 
vots), PSC (3 vots) i Cs (2 vots) i les 
abstencions de Fem Masnou (3 
vots), JxCAT-Units (3 vots) i la CUP 
(1 vot). D’altra banda, l’aprovació 
inicial de la modificació de 
l’apartat 1 de la Base 33 de 
les subvencions nominatives 
atorgades per procediment 
directe va ser aprovat amb els 
vots a favor de tots els grups 
municipals a excepció de 
l’abstenció de la CUP (1 vot).

>  Llum verda a l’Ordenança 
reguladora dels habitatges 
d’ús turístic del Masnou

L’Ajuntament ha fet un altre pas 
endavant per continuar regulant 
els habitatges d’ús turístic al 
municipi. Tal com va explicar 

municipals d’ERC-AM i JxCAT-
Units per la recuperació del 
servei d’urgències al CAP El 
Masnou va deixar palesa la 
voluntat del consistori de 
treballar plegats. Com va dir 
la regidora de Salut, Yulay 
Martínez, entre d’altres l’acord 
insta la Generalitat “a recuperar 
l’horari del servei d’urgències 
del CAP El Masnou un cop cessi 
la situació epidemiològica 
actual i l’alerta per possibles 
rebrots de la pandèmia, i es 
puguin garantir les condicions 
idònies de seguretat per als 
professionals sanitaris”.

>  Renúncia voluntària

El darrer punt de l’ordre del 
dia va ser la presa de raó de la 
renúncia voluntària al càrrec 
de regidor d’Oriol Fernández 
(ERC-AM). La manca de temps 
per compaginar la tasca com 
a regidor amb la seva activitat 
laboral i familiar ha estat el 
motiu pel qual el regidor ha 
decidit acomiadar-se de la 
seva vida al capdavant de la 
política. Amb agraïments a 
l’alcalde, companys i companyes 
de partit, del consistori, i 
treballadors i treballadores 
municipals, Fernández va dir: 
“No ha estat una decisió fàcil, 
però penso que és la millor.”

Des de l’inici de l’estat 
d’alarma, els plens s’havien dut 
a terme telemàticament. El Ple 
del juliol es va tornar a celebrar 
a l’Ajuntament, tot i que a 
porta tancada. A l’hemicicle 
només hi havia l’alcalde, 
els 6 portaveus dels grups 
municipals i els 2 habilitats 
estatals. La resta de regidors i 
regidores eren desplegats per 
la sala de sessions, mantenint 
la distància entre tots ells i 
amb mascaretes. 

Llegiu-ne la crònica sencera a: 
www.elmasnou.cat. 
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L’Ajuntament del Masnou 
rebutja l’acord que van 
signar el Govern de l’Estat i la 

Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies (FEMP) el 4 d’agost. El 
text pretén que els ajuntaments 
transfereixin voluntàriament els 
seus romanents de tresoreria 
a l’Estat. Segons el pacte, 
aquests diners es retornarien 
en un termini de quinze 
anys, a partir del 2022. Com a 
contrapartida, l’Estat habilitaria 
un crèdit extraordinari de 5 mil 
milions d’euros, al qual només 
tindrien accés els municipis que 
transfereixin els seus romanents 
de tresoreria per a despeses 
generals, concepte que es pot 
considerar com una modalitat 
d’estalvi.

En el moment de tancar aquesta 
edició d’El Masnou Viu, el 
Congrés acabava de rebutjar el 
projecte del Ministeri d'Hisenda. 
Es preveu, doncs, que modifiqui 
la proposta per aconseguir els 
suports necessaris. Com molts 
altres municipis, el Masnou 
s'hi havia oposat formalment, 
després que l’alcalde, Jaume 
Oliveras, signés l’adhesió del 

consistori a la Declaració per 
la suficiència financera dels 
ens locals, que han impulsat 
l’Associació de Municipis de 
Catalunya (ACM) i la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC). 

> Vuit milions

L’Ajuntament del Masnou 
compta amb un romanent de 
tresoreria acumulat de prop de 
8 milions d’euros, si bé no en pot 
disposar de manera autònoma 
a causa de les limitacions 
econòmiques i financeres que 
estableixen la Llei d’estabilitat 
Pressupostària, del 2012, i la Llei 
de racionalització i sostenibilitat 
de les administracions locals 
(LRSAL), del 2013. 

A la pràctica, la major part 
d’aquest superàvit acumulat, i el 
de tots els ajuntaments, es troba 
dipositat a les entitats financeres 
per l’obligatorietat d’haver-lo 
de destinar a la reducció de 
l’endeutament. Per tant, els ens 
locals no poden dedicar aquests 
recursos propis a les necessitats 

de la seva ciutadania. El món 
local, incloent-hi el consistori 
masnoví, fa anys que reivindica el 
canvi d’aquesta normativa. Ara és 
un clam, ja que els ajuntaments 
consideren que necessiten tots 
els seus recursos per fer front a la 
crisi sanitària, social i econòmica 
de la COVID-19.  

El Masnou rebutja l’acord entre l’Estat i la FEMP 
sobre els romanents municipals 
L’Ajuntament compta amb uns vuit milions d’euros estalviats sota aquest 
concepte i en aplicació de les lleis d’austeritat

 GUARDIOLA

Bona part dels consistoris 

consideren que necessiten 

disposar dels seus recursos 

per fer front a la crisi  

de la COVID-19

 Bandera del Masnou. DOMÈNEC CANO
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La celebració masnovina de la 
Diada Nacional de Catalunya 
d’enguany ha estat 

condicionada per la crisi sanitària 
de la COVID-19, que ha limitat les 
mobilitzacions d’arreu i els actes 
que tradicionalment se celebren 
en aquestes dates. 

Així, tant l’ofrena floral com la 
conferència que habitualment 
s’imparteix amb motiu de l’Onze 
de Setembre es van haver 
d’adaptar a les restriccions de la 
pandèmia. L’obligació de celebrar 
l’Onze de Setembre de manera 

molt diferent a anys anteriors 
es va reflectir en l’ofrena floral. 
Per primer cop, es va celebrar 
sense públic i sense actuacions, 
però sí que es van convidar les 
associacions masnovines perquè 
fessin la seva ofrena. 

Van ser més de quaranta entitats 
les que van dipositar les seves 
flors al monòlit dedicat al 
president Lluís Companys, que 
es troba als jardins que duen el 
seu nom. Després d’escoltar el 
"Els Segadors", van fer l’ofrena de 
manera individual i esglaonada, 

per mantenir les mesures 
preventives davant la pandèmia. 
L’indret escollit també ha estat 
una novetat d’enguany, ja que 

habitualment aquest acte es 
duia a terme a la plaça de l’Onze 
de Setembre. Els jardins de 
Lluís Companys són en un espai 
més ampli. A més, enguany 
es commemora el vuitantè 
aniversari de l’afusellament del 
president Companys per part del 
règim franquista.

A l’acte, l’alcalde, Jaume Oliveras, 
acompanyat per alguns dels 
representants del consistori 
d’ERC-AM, Fem Masnou, PSC 
i JxCAT-Units pel Masnou (un 
de cada grup, amb motiu de les 

El Masnou celebra una Diada marcada per la crisi  
de la COVID-19 
Una quarantena d’entitats realitzen la seva ofrena floral seguint las mesures 
sanitàries de prevenció de contagis

 ADAPTACIONS

Per primer cop, l'acte es 

va celebrar sense públic 

ni actuacions i en un nou 

indret: els jardins  

de Lluís Companys

  Les flors es van dipositar al monòlit que recorda el president assassinat. GERARD POCH

 Les entitats van fer les ofrenes de forma esglaonada. GERARD POCH

  Van assistir a l'acte representants dels grups polítics ERC-AM, Fem Masnou,  
PSC i JxCAT-Units. GERARD POCH
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El 10 de setembre, vigília de 
la Diada nacional, va tenir 
lloc la conferència “Pensar la 

república en temps de pandèmia”, 
a càrrec de Jordi Muñoz, politòleg 
i professor de ciència política a la 
Universitat de Barcelona. 

L’acte es va celebrar a la Sala 
Joan Comellas de l’Edifici Centre, 
on es van implantar diverses 
mesures de prevenció sanitària, 
com la limitació de l’aforament 
per assegurar una distància 
mínima d’un metre i mig entre les 
persones del públic, que havien 
de dur la mascareta ben posada.

 “La Diada és un bon moment 
per reflexionar sobre on som i 
cap a on volem anar”. Aquesta és 
una de les idees que va apuntar 
l’alcalde, Jaume Oliveras, a 
partir del darrer llibre publicat 
pel ponent, Principi de realitat. 
Una proposta per a l’endemà del 
Procés. Es tracta d’una reflexió 
sobre els fets del 2017 que 
inclou hipòtesis sobre possibles 
solucions i camins de futur. És 
un assaig polític que va veure la 
llum enmig del confinament, que 
parla sobre el passat recent i el 
futur i que “va quedar fora de joc, 
perquè, de sobte, el món havia 

canviat radicalment i no sabíem 
–ni sabem– cap a on anem”, va 
explicar Muñoz.

La ponència es va centrar en dues 
vies. L’una, sobre com podem 
esperar que canviï la política en 
general. L’altra, l’enfocament del 
debat nacional i sobre la idea de 
república a Catalunya. Partint de 
la realitat actual, complicada i 
canviant, i que l’origen de la crisi 
és, a diferència de les anteriors, 
sanitària, el politòleg va plantejar 
diverses idees. Va apuntar la 
confiança social com la clau 
per al bon funcionament de les 
societats. “Com més confiança hi 
hagi entre la ciutadania i entre 
aquesta i les institucions, més 
fàcil serà de gestionar la crisi”, va 
dir, per afegir que era necessari 
“intentar trencar el cercle viciós 

de la desconfiança generada 
durant tots aquests anys”.
Centrant-se en el context de 
Catalunya, va citar dues possibles 
hipòtesis de futur. La primera és 
que l’independentisme “passi 
de moda perquè la gent tingui 
altres preocupacions que passin 
per davant”. L’altra assenyalava tot 
el contrari: “que es reforci un cert 
descontentament amb l’status 
quo i porti la gent a voler pensar 
alternatives per canviar la situació”.

“Només si incorporem una reflexió 
a fons és possible que el projecte  
sobiranista, com qualsevol altre 
projecte polític que pugui ser 
viable, pugui sobreviure”. La 
diagnosi, segons Muñoz, ha 
d’analitzar quines prioritats 
canviaran a partir d’ara i quines no 
i, sobretot, quines eines necessitem 
com a societat per tal que aquesta 

crisi no ens porti a una decadència. 
Quant a les institucions, l’expert va 
centrar-se a cercar les limitacions 
que tenen i que impedeixen 
donar resposta a aquesta mena 
de situacions. “Si som capaços 
de fer aquesta reflexió a fons i 
d’incorporar-la en les estratègies, 
ens en sortirem”, va afirmar.

La ponència va acabar amb 
l’optimisme del conferenciant, que 
va assegurar que “tenim les eines 
col·lectives com a societat per  
resistir aquestes situacions i pensar 
en una resposta col·lectiva”.  Tant 
l’alcalde com el públic assistent 
van aportar diverses idees 
relacionades amb la dissertació 
de Jordi Muñoz que van generar 
un fructífer debat a l’entorn de 
les noves perspectives per a la 
societat, la política i les institucions 
després de la COVID-19. 

Reflexions a l'entorn de la crisi sanitària i els seus 
efectes sobre ‘el procés’ 
El politòleg Jordi Muñoz va impartir la conferència “Pensar la república  
en temps de pandèmia”

  El ponent, Jordi Muñoz, acompanyat 
per l'alcalde. RAMON BOADELLA

 La reducció de l'aforament va ser una de les mesures preventives. RAMON BOADELLA

restriccions), va fer esment de 
la necessitat de mantenir els 
actes de la Diada per refermar el 
compromís com a Ajuntament 
envers “les llibertats socials i 
nacionals del nostre poble”.  
Amb tot, el batlle va expressar 
un desig per a l’any vinent: 
“Poder recuperar la normalitat 
i commemorar i reivindicar la 
Diada en les millors condicions 
possibles”. 

  El personal municipal es va encarregar d'extremar  
les mesures higièniques. GERARD POCH

  Només van poder assistir-hi representants d'entitats  
i de grups polítics. GERARD POCH
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ACTUALITAT

  Agents dels dos cossos de seguretat treballant plegats al Masnou. MOSSOS D'ESQUADRA

L’Ajuntament del Masnou 
vol consolidar i ampliar 
les accions que s’han estat 

duent a terme durant els darrers 
mesos i que estan donant com 
a resultat una reducció dels fets 
delictius, notable a partir de 
finals d’agost.  De fet, continua 
vigent el dispositiu policial 
conjunt dels Mossos d’Esquadra 
i la Policia Local. A tall d'exemple, 
des de finals d'agost i fins al 
tancament d'aquesta revista, 
ha implicat la detenció de 22 
persones. D'aquestes, cinc han 
ingressat a presó.

La delinqüència, sobretot els 
robatoris al carrer i en domicilis, 
va augmentar en dos episodis: 

després del confinament 
i durant l’agost. Això ha 
generat una marcada sensació 
d’inseguretat a la població, 
fins al punt que uns 150 veïns 
i veïnes es van manifestar el 
6 de setembre per demanar 
solucions. 

Una de les últimes iniciatives 
engegades per continuar 
revertint la situació 
d’inseguretat té l’objectiu 
d’aturar les ocupacions 
d’immobles de particulars 
per part de delinqüents. Per 
aconseguir-ho, es mantindran 
reunions periòdiques 
amb representants de les 
associacions veïnals, la Policia 

Local i els Serveis Socials 
municipals, amb la finalitat de 
compartir informació, identificar 
els espais susceptibles de ser 
ocupats i implantar accions 
preventives. Alhora, es vol 
reforçar el suport a les persones 
que es trobin en una situació 
vulnerable per la dificultat 
d’accedir a un habitatge. 

Es consolida la coordinació entre veïns i policia 
per combatre la inseguretat 
Entre altres accions, es faran reunions periòdiques amb associacions veïnals 
per evitar ocupacions d’habitatges de particulars per part de delinqüents

Aquesta mesura es va acordar 
en les reunions que han 
mantingut l’Equip de Govern 
i els cossos de seguretat 
amb les associacions veïnals. 
En aquestes trobades es va 
destacar com a cabdal la 
col·laboració ciutadana, com a 
font d’informació per frenar la 
delinqüència. També va sorgir 
la necessitat de combatre 
l’incivisme i la conveniència 
d’ampliar la plantilla de la 
Policia Local. En paral·lel, 
l’Ajuntament ha organitzat 
reunions de treball addicionals 
amb altres actors. Cal destacar la 
que va mantenir el batlle masnoví 
amb el fiscal en cap de Mataró 
per abordar la manca d’efectivitat 
judicial, davant la constatació 
que hi ha delinqüents que, tot 
i acumular detencions i causes 
pendents, continuen l’activitat 
delictiva al carrer. 

A banda, el consistori ha 
constituït la Taula de Seguretat 
Interna, en la qual participa 
personal tècnic de diverses 
àrees de l’Ajuntament (Policia 
Local, Acció Social, Urbanisme, 
Intervenció, Secretaria...) per 
potenciar la coordinació, 
intercanviar dades i resoldre 
qüestions de tipus logístic, 
jurídic i administratiu. Finalment, 
també es vol actuar fent 
intervencions a l’espai públic. 
En primer lloc, es preveu 
que properament finalitzin 
els tràmits administratius 
per adquirir càmeres de 
videovigilància. En segon lloc, ja 
s’estan duent a terme millores 
en la il·luminació d’alguns 
carrers i places. 

 REFORÇ

Continua vigent el  

dispositiu policial conjunt 

dels Mossos d'Esquadra  

i la Policia Local
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ACTUALITAT

La Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) ha tancat a finals 

d’agost el centre d’acollida 
del Masnou per a menors que 
migren sols. Ha estat ubicat 
durant gairebé dos anys a 
l’alberg Josep Maria Batista 
i Roca, un equipament que 
pertany a l’Agència Catalana 
de Joventut. Per tant, l’edifici 
recuperarà la seva funció com a 
allotjament turístic.

El tancament com a centre 
de menors s’ha fet de forma 
esglaonada. Des del mes de 
juny s’han estat traslladant 
joves tutelats, fins al 27 d'agost, 
quan van marxar-ne els darrers. 
Són dos els motius principals 
d’aquesta decisió. D’una banda, 

integrat al municipi. Una comissió 
gestora, d’acord amb l’estratègia 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, serà 
l’encarregada de dur a terme les 
tasques de planificació i derivació, 
que també inclouen els qui són 
extutelats perquè han assolit la 
majoria d’edat, juntament amb els 
Serveis Socials de l’Ajuntament i 
els dinamitzadors i dinamitzadores 
que treballen amb ells.

>  Dos anys com a centre 
d’acollida

La Generalitat de Catalunya va 
decidir reconvertir-lo en centre 
d’acollida temporal d’emergència 
per a joves que migren sols el 
setembre del 2018. Inicialment 
estava dotat amb 92 places. Més 

l’aposta per prioritzar centres 
més petits i distribuïts pel territori 
català. De l’altra, la recuperació 
de l’ús original de l’edifici com a 
alberg turístic de joventut.

Durant dos mesos, els menors 
tutelats que estaven acollits en 
aquest alberg han estat distribuïts 
en centres d’arreu del territori 
català, si bé s’està treballant en 
la creació d’un recurs estable 
al Masnou per als que s’han 

endavant, es va transformar 
en centre d’acollida de menors 
tutelats, amb la meitat de places.
La reconversió temporal 
de l’alberg en centre de 
menors va anar seguida de 
l’empadronament dels joves 
migrants al Masnou i de la creació 
de les taules de treball, dins 
l’entorn institucional, i d’acollida, 
amb representació d’entitats, 
que han treballat en diferents 
programes per a la integració 
d’aquest col·lectiu al municipi. 
No obstant aquests esforços, la 
ubicació del centre d’acollida al 
Masnou no ha estat exempta de 
tensions. 

El punt àlgid va arribar el  juliol 
del 2019, quan, després d’una 
temptativa d’agressió sexual 
durant la revetlla de Sant Pere 
per part d’un jove tutelat, que 
van impedir altres joves tutelats, 
es va produir un atac al centre 
de menors el 4 de juliol, després 
de diverses mobilitzacions 
veïnals. Uns dies després de 
l’atac, unes 500 persones es 
van manifestar per condemnar 
les agressions sexuals i l’intent 
d’assalt a l’alberg. Com a 
resposta a l’atac al centre 
de menors, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament del 
Masnou exerceixen l’acció 
popular davant uns fets que 
podrien ser constitutius de 
delictes d’odi i desordres 
públics. 

Tanca el centre de menors tutelats, que recupera 
l’ús d’alberg turístic
Es vol crear un altre recurs estable per als joves que s’han integrat al municipi

 L'alberg Josep M. Batista i Roca és un equipament turístic que gestiona l'Agència Catalana de Joventut. XANASCAT

 ESGLAONAMENT

 CANVI DE MODEL

S'han estat traslladant 
menors des del mes de juny 
fins al 27 d'agost, quan van 
marxar-ne els darrers

La Generalitat prioritza 
centres més petits i 
distribuïts pel territori
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EDUCACIÓ

Més de 3.000 alumnes de 
segon cicle d’educació 
infantil, primària i 

ESO dels centres educatius del 
municipi van encetar el curs 
escolar 2020-2021 el 14 de 
setembre. També ho van fer els 
dos instituts i, dies enrere, tant les 
dues escoles bressol municipals 
com les tres llars d’infants van 
iniciar el procés d’adaptació. La 
reobertura dels centres escolars 
s’ha fet amb diverses restriccions 
a causa de la crisi sanitària de 
la COVID-19. Per coordinar-la, 
d’acord amb les directrius del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat, les direccions dels 

centres escolars del Masnou  
s’han reunit diverses vegades 
amb l’alcalde, Jaume Oliveras, 
i la regidora d’Educació,  
Cristina Ramos. 

La darrera trobada entre els 
agents implicats va tenir lloc 
el 8 de setembre. El pla de 
reobertura dels centres escolars 
preveu diverses novetats per 
complir les directrius generals 
dels departaments d’Educació 
i Salut de la Generalitat, que es 
concreten en la reducció de la 
ràtio d’alumnes per a la creació de 
grups estables de convivència  

Centres educatius i Ajuntament uneixen esforços  
per al nou curs escolar
El Pla de reobertura compta amb novetats per complir les directrius preventives 
davant la pandèmia de la COVID-19

  Reunió entre representants de l'Ajuntament i equips directius dels centres educatius. DOMÈNEC CANO

 MOBILITAT

S'implanten mesures 

especials de trànsit a 

l'entorn de les escoles per 

facilitar les entrades  

i sortides esglaonades

—sempre que sigui possible—; 
les entrades i sortides 
esglaonades dels centres 
educatius; el reforç de la neteja, 
ventilació i desinfecció; i 
l’obligació de dur la mascareta 
posada.

Per garantir la mobilitat i les 
entrades i sortides esglaonades, 
l’Ajuntament reforçarà la 
vigilància i el control durant 
les entrades i sortides amb 
efectius de la Policia Local, 
però també amb agents cívics, 
que s’incorporaran a aquesta 
tasca. Per facilitar-ho, a l’Escola 
Marinada s’ha ampliat la vorera 
de l’avinguda de J. F. Kennedy, 
entre els carrers de Tarragona i 
de Reus. En aquest tram també 
s’hi ha suprimit l’estacionament. 
A l’entorn de l’Escola Ocata, 
durant les entrades i sortides dels 
centres, es talla el trànsit al carrer 
de Frederic Bosch. El mateix passa 
al carrer del Doctor Curell, proper 
a l’escola Sagrada Família. Amb 
la voluntat de disposar de més 
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EDUCACIÓ

Abans de l’inici del curs 
2020-2021, durant l’es-
tiu, l’Ajuntament ha en-

llestit els treballs de manteni-
ment i millora que s’han dut a 
terme a les escoles del Masnou. 
L’import total de la inversió que 
s’hi ha dedicat enguany suma 
69.361,75 euros. Aquesta xifra 
no inclou les hores de feina de 
la brigada municipal, que hi ha 
fet diverses tasques.

Una de les inversions més im-
portants d’aquest estiu ha estat 
la substitució dels llums de les 
aules i els menjadors de les es-
coles Rosa Sensat i Lluís Millet. 
Els nous són de tecnologia LED, 

com els que ja s'han instal·lat a 
la resta de les escoles, cosa que 
implica una reducció notable 
del consum energètic. Encara a 
l’Escola Rosa Sensat, s’ha renovat 
el lavabo de l’alumnat situat a la 
primera planta. 

A l’Escola Ferrer i Guàrdia s’ha 
creat una nova aula per a l’alum-
nat de P5, a la sala que ocupava 
l’antic menjador del centre, que 
ara es troba en un edifici annex 
nou que es va construir l’any 
passat. A l’Escola Marinada s’han 
reparat les finestres de parvu-
lari i s’han pintat les aules. En 
paral·lel, s’ha reparat la façana 
de l’edifici per evitar filtracions 

d’aigua. També s’hi han renovat 
les aixetes dels lavabos. L’Escola 
Ocata estrena aquest curs cor-
tines a diverses les aules. S’hi han 
pintat de nou, a més, les escales 

d’emergència de l’històric edifi-
ci. Finalment, a l’Escola Bressol 
Sol Solet s’ha canviat la porta 
principal d’entrada al centre 
per una de nova.  

L’estiu, època de reparacions i reformes a les escoles
 
L’Ajuntament hi ha dedicat enguany una inversió de gairebé 70 mil euros

  Nova aula a l'espai que acollia l'antic menjador de l'escola Ferrer i Guàrdia. 
DOMÈNEC CANO

espai per a les entrades i sortides, 
l’Ajuntament ha contactat amb 
la direcció de l’alberg per facilitar 
aquesta tasca a l’Institut Maremar. 
D’altra banda, també s’ha 
acordat amb els centres escolars 
l’increment de la neteja dels 
equipaments, una despesa que 
serà sufragada per l’Ajuntament. 

Si fins ara es feia a diari, un cop 
s’acabaven les classes, ara s’hi 
afegeix la neteja en paral·lel al 
funcionament de les aules, per 
minimitzar el risc de contagi.
Pel que fa als espais, l’Ajuntament 
es va posar a disposició dels 
centres per si els era necessari 
una altra distribució. Finalment, 
les direccions han optat per 
redistribuir els espais existents 
als mateixos edificis, per evitar 
la mobilitat externa. Per alliberar 
aules per fer-hi classes, han fet 
ús d’instal·lacions municipals per 
deixar-hi material escolar.

A més a més, a la reunió amb les 
direccions que va tenir lloc el dia 

tinguin l’oportunitat d’oferir-los 
un desenvolupament integral 
adequat. En aquest sentit, la 
nova eina es destinarà a reforçar 
la capacitat de les famílies per 
cuidar i protegir, tot facilitant 
els recursos i suports necessaris 
per apoderar-les i que prenguin 
consciència dels seus recursos i 
capacitats. 

> Una àmplia oferta educativa

L’oferta educativa al municipi 
es complementa amb altres 
recursos que també s’adapten a 
les mesures preventives davant 
la COVID-19. L’Escola de Música 
Municipal (EMUMM), amb una 

8, també es va acordar no celebrar 
aquest any l’acte d’inauguració 
del curs escolar, i d’altres mesures, 
com la coordinació del pla de 
reobertura dels tallers d’estudi 
assistit, accions per combatre 
la bretxa digital i treballar 
un protocol per erradicar la 
segregació escolar.

Com a novetat, aquest curs 
escolar tots els centres educatius 
tindran un professional sanitari de 
referència en un dels dos Centres 
d’Atenció Primària del Masnou, 
amb motiu de la pandèmia.

> Nou servei per a les famílies

Aquest curs també compta 
amb un nou recurs: el Servei 
d’Intervenció i d’Acompanyament 
a Famílies (SIAF), dins dels serveis 
d’intervenció socioeducativa 
amb què compta l’Ajuntament. 
La seva finalitat és assegurar que 
els progenitors o les persones 
que tinguin la tutela o la guarda 
dels infants o adolescents 

nova oferta instrumental tant 
per a infants com per a adults, 
i el Centre de Formació per a 
Persones Adultes del Masnou 
(CFPAM), que ofereix un ampli 
ventall en l’oferta de formació 
per a adults, disposen de 
matrícula viva. El Consorci per 
a la Normalització Lingüística 
(CPNL) ofereix noves modalitats 
de cursos de català i preus més 
reduïts com a resposta a la crisi. 

> Escola Segura

El Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya ha 
creat el lloc web Escola Segura, 
amb tota la informació sobre les 
actuacions que es portin a terme 
en l’àmbit educatiu i la situació de 
la comunitat en el context actual 
de pandèmia, així com les mesures 
i decisions que es prenguin. 

També s’hi pot trobar un 
llistat de preguntes freqüents 
relacionades amb el nou curs 
escolar. 

 COL·LABORACIÓ SANITÀRIA

Tots els centres educatius 

disposen d'un professional 

sanitari de referència en un 

dels dos CAP del municipi
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MANTENIMENT

Reparacions en l’asfalt 
de diversos carrers

A principis d’agost es van dur a terme treballs de reparació 
d’asfalt en diferents punts del municipi. En concret, en dos 
trams del carrer de Vallromanes: per millorar l’accés a una zona 

d'aparcament i per asfaltar un tram de terra d’aquesta via. Al carrer de 
Santa Madrona, s'hi va reparar un tram de paviment, com al de Flos 
i Calcat. Aquests treballs han suposat una inversió de prop de 20 mil 
euros. Són addicionals a la campanya més extensa de reasfaltatge en 
set carrers del municipi, amb un cost aproximat de 175.000 euros, i 
que es va executar al juliol.  S'ha asfaltat un tram de via que abans era de terra. CEDIDA

El 24 de juliol es va declarar 
un incendi a la part alta 
del parc de Vallmora. A 

falta que finalitzi la investigació, 
la hipòtesi més probable, i 
segons testimonis, és que el foc 
l’hauria causat una explosió a la 
línia elèctrica d’alta tensió que 
s’estén en aquell indret. 

De fet, en paral·lel, aquell dia va 
ha haver-hi tres focs més i sembla 
que tots haurien estat causats 
pel mateix motiu. Un, de petites 
dimensions i que es va extingir 
de seguida, va cremar a prop 
de l’avinguda de J. F. Kennedy, 
a tocar del terme municipal de 
Teià. Els altres dos, a Montgat.

A conseqüència de l’incendi 
a Vallmora, l’Ajuntament va 

Una línia elèctrica, presumpte origen de l’incendi 
del juliol a Vallmora
L’Ajuntament ha fet diverses actuacions d’emergència per reparar els danys 
causats pel foc

realitzar un seguit d’actuacions 
d’emergència per reparar-hi 
els danys causats pel foc, com 
la neteja de l’espai i l’enderroc 
parcial d’una construcció en mal 
estat. A més, per evitar qualsevol 
tipus de lesió, es van retirar 
andròmines i restes de tot tipus 
de material cremat. També es van 
treure residus de fibrociment .

L’incendi va ocasionar una 
fumera de grans dimensions 
que va obligar a tallar el trànsit 
de l’autopista C-32. Una unitat 
de bombers i tres helicòpters, 
a més de la Policia Local, 
Protecció Civil i diverses unitats 
d’agents rurals, van treballar per 
extingir-lo. Dues ambulàncies 
van atendre una persona per 
intoxicació i erosions, i una 
altra per crisi nerviosa. Diversos 
agents de la policia també van 
ser atesos per inhalació de fum 
durant l’evacuació de persones. 
L’Ajuntament del Masnou 
agraeix la col·laboració de totes 
les persones que van participar 
en l’extinció de l’incendi.  Un dels helicòpters que van participar en l'extinció del foc. CEDIDA

 MÉS FLAMES

Aquell dia va haver-hi tres 
focs més i sembla que tots 
haurien estat causats pel 
mateix motiu
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CULTURA

La qualitat puja a escena
L’Espai Escènic Iago Pericot torna a apujar el teló amb espectacles 
de primer nivell 

L’Espai Escènic Iago Pericot 
Ca n’Humet reprèn la 
programació d’arts 

escèniques amb una forta 
aposta per la qualitat, després 
del sobtat tancament de la sala 
a causa de crisi sanitària de 
la COVID-19. El teatre torna a 
apujar el teló el tercer cap de 
setmana d’octubre amb dues 
propostes molt temptadores.  
Ho farà aplicant totes les 
mesures preventives establertes 
per les autoritats sanitàries per 
evitar contagis, com la reducció 
de l’aforament màxim.

I és que el Iago Pericot comptarà 
amb una cartellera molt potent 
per als darrers tres mesos de l’any. 
En bona part, perquè es recupera 
la programació que es va haver 
de suspendre a la primavera i 
l’estiu. N’és un exemple el Tastet 
del Ple de Riure, que es podrà 
degustar al novembre amb 
l’actuació de l’aclamat Rodrigo 
Cuevas. A més, s’afegeixen a la 
nova temporada de Ca n’Humet 
un grup d’espectacles triats de la 
convocatòria extraordinària de 
contractacions culturals que ha 
dut a terme l’Ajuntament. En el 
moment de tancar aquesta edició 
d’El Masnou Viu, encara s’estaven 
ultimant els darrers detalls de la 
programació, que es presentarà 
de forma global un cop definits.

> De primer, una de clowns

Després de més de mig any, els 
focus de l’Espai Escènic tornaran 
a encendre’s el 17 d’octubre amb 
Be God is, una divertidíssima 
proposta que combina teatre, 
clown, música i molt d’humor. 
No en va, el 2015 es va endur 
el Premi al Millor Espectacle i al 
Millor Actor, per a Oriol Pla, a la XX 

Mostra de Teatre de Barcelona – 
Teatre del Raval. 

El mateix Pla, juntament amb 
Blai Juanet i Marc Sastre, és 
l’ànima d’aquest frenètic xou, 
ple de gags delirants amanits 
amb bona música i altes dosis 
d’humor. Relliscades, acrobàcies, 

pantomimes, cops... El gest 
i el riure seran els autèntics 
protagonistes en aquest 
homenatge al joc i a figures del 
cinema còmic mut com Charlot, 
Buster Keaton i Harold Lloyd. El 
trio farà una posada en escena en 
què comptarà amb una guitarra, 
un saxo, un caixó, dues cadires 
i una barra d’equilibris. No hi 
faltaran el rock ni el flamenc. Ni 
l’alegria, la ràbia, el patiment, la 
il·lusió o la decepció. Tampoc el 
més que probable riure contagiós 
que segurament recorrerà les 
butaques del Iago Pericot. 

> Repartir el desamor

L’actriu masnovina Eva de Luis 
forma part del repartiment de 
Separacions, d’Ever Blanchet, 
una comèdia delirant sobre 
els trencaments de parella 
que es representarà a l’Espai 
Escènic el 18 d’octubre. Rafaela 
Rivas, Míriam Tortosa, Christian 

Cánovas, Antonio del Valle i 
Raül Tortosa compartiran la 
interpretació amb De Luis i sota la 
direcció de Pere Anglas.

La rutina de la vida de parella pot 
ser un dels molts i variats motius 
que poden portar a la separació. 
Aquesta obra presenta en clau 
de comèdia setze personatges 
i explora vuit formes de vida en 
parella que duen al mateix punt, el 
desencís amorós, que precedeix el 
penós i crispat procés de repartir-
se el patrimoni. I és que, com bé 
diu l’autor: “El desacord conjugal 
implica dos aspectes de la vida: 
l’amorós i el patrimonial, que ha 
de resoldre’s desunint l’amor i 
partint els béns patrimonials. Totes 
dues ruptures són doloroses i 
traumàtiques. Encara que, als ulls 
dels que no estan implicats en el 
conflicte, els sembli, la majoria 
de les vegades, una cosa ridícula, 
còmica o patètica. Així són les 
nostres Separacions.”  

 REPRESA

En els propers mesos es 

recupera la programació 

que es va suspendre a la 

primavera i l’estiu. N’és 

un exemple el Tastet del 

Ple de Riure, que es podrà 

degustar al novembre amb 

l’actuació de l’aclamat 

Rodrigo Cuevas

 El divertidíssim espectacle 'Be God is' podrà veure's el 17 d'octubre. CEDIDA
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CULTURA

Una setantena d’obres en 
oli, litografies, dibuixos 
i cartells repassen els 

primers 25 anys de trajectòria 
de l’artista, considerat un dels 
representants més destacats 
del realisme contemporani. La 
seva capacitat per a l’evocació de 
paisatges, que són estats anímics 
i atmosferes que condueixen a 
la introspecció, han estat alguns 
dels trets característics remarcats 
per la crítica.

Exposa amb freqüència en 
galeries de l’Estat espanyol, 
França i els Estats Units. També 
hi haurà espai perquè Rodés 
recordi i reti homenatge a altres 
artistes que han estat importants 
en la seva formació o que l’han 
acompanyat durant la seva 
trajectòria. La mostra també 
ofereix la possibilitat de fer un 
acostament més personal, amb la 
inclusió de quaderns d’apunts de 
l’artista, que acostuma a treballar 
del natural, per la qual cosa 
aquests objectes adquireixen un 
protagonisme destacat.

Després de l’exposició de Xavier 
Rodés, al Casinet agafarà el relleu 

la mostra “Memòria infectada”, 
del prestigiós fotògraf Joan 
Fontcuberta, que s’emmarcarà 
en les Jornades Fotogràfiques 
de la FEM. La Casa de Cultura 

acollirà les obres finalistes del II 
Premi Internacional Nasevo, que 
va guanyar Marta de los Pájaros. 
Serà del 16 d’octubre al 15 de 
novembre. I a finals de novembre 

arriba la segona edició del 
Festival Brama, que vol continuar 
promovent la reflexió sobre les 
manifestacions artístiques més 
actuals. 

Xavier Rodés reprèn la temporada estable 
d’exposicions a l'Espai Casinet, amb la mostra 
“Balanç 95/20”
S’inaugura el divendres 18 de setembre i es podrà visitar fins al 12 d’octubre  
en dos espais: el Casinet i la Casa de Cultura

 RELLEU

"Memòria infectada", 
una mostra del prestigiós 
fotògraf Joan Fontcuberta, 
ocuparà l'Espai Casinet 
un cop finalitzada l'exposició 
de Rodés
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ESPORTS

 Vista de les piscines municipals. CEDIDA

Moltes felicitats al CD Masnou pel seu centenari!

Moltes gràcies a totes les persones que en formen o n’han format part, per la feina feta promovent 
l’esport, l’esforç, la salut, el treball en equip i la capacitat de superació.
I per tants bons moments viscuts i els que viurem! 

El Complex Esportiu 
Municipal té obertes les 
instal·lacions i ofereix els 

mateixos serveis que abans de 
la declaració de l’estat d’alarma 
per la pandèmia de la COVID-19. 
Tanmateix, ha implantat una 
bateria de mesures higièniques i 
preventives per minimitzar el risc 
de contagis. Es poden consultar 
les normes que cal seguir al web 
esports.elmasnou.cat.

El mateix portal permet fer la 
reserva d’espais i activitats, que 

de la nova normativa. En 
paral·lel, el Complex ha 
implantat una bateria 
d’accions que ha de dur a terme 
l’organització i el personal, com 
la intensificació de la neteja i 
desinfecció de tots els espais, 
distribuir dispensadors de gel 
hidroalcohòlic a les instal·lacions 
i vetllar perquè tothom respecti 
les mesures, entre moltes altres. 
La nova normativa segueix 
les directrius de la Secretaria 
General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya. 

és imprescindible per accedir 
a les instal·lacions, ja que s’hi 
ha reduït l’aforament màxim. 
També es pot reservar a través 
del número de telèfon 93 557 18 
60. Es mantenen els cursos de 
natació i les activitats dirigides, 
tant les de la piscina com les del 
gimnàs, però s’han reduït les 
ràtios màximes de tots els grups, 
per assegurar la distància física 
que cal guardar.

És imprescindible llegir i 
respectar totes les indicacions 

Represa de l’activitat al Complex Esportiu  
amb mesures preventives contra la COVID-19
El web esports.elmasnou.cat permet reservar cita prèvia, imprescindible  
per accedir a les instal·lacions, i consultar la normativa

 RÀTIOS

Es mantenen els cursos 
de natació i les activitats 
dirigides, tant les 
aquàtiques com les del 
gimnàs, però en grups 
més reduïts
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 DOMÈNEC CANO SENTIES

Lita Cabellut 
Artista

“La llum em dona força per 
trobar les formes, els colors, 
tota la gamma que forma les 
emocions que pot tenir un 
retrat”, afirmava Lita Cabellut 
al monogràfic que li va dedicar 
el programa Crónicas, de La 
2 de Televisió Espanyola. 
Aquesta declaració és una bona 
porta d’entrada per a qui vol 
descobrir les seves creacions. 
Hi tenen un pes molt important 
els retrats de gran format. Són 
molt expressius. Atrapen i 
traspassen les mirades.

La seva feina i dedicació 
l’han convertida en una 
artista amb una gran fama 
internacional. Les seves obres, 
molt cotitzades, tenen un estil 
molt genuí i molt potent. Es va 
instal·lar a Holanda quan era 
ben jove, després d’acabar els 
seus estudis d’art a l’acadèmia 
Rietveld d’Amsterdam. Fa 
molts anys que viu i treballa 
a la seva casa taller de l’Haia, 
espai que comparteix amb la 
seva família i el seu equip. 

No va tenir una infància fàcil. 
Nascuda a Sarinyena, Osca, va 
viure la seva primera infància 
al que aleshores es coneixia 
com a barri Xino de Barcelona. 
En morir l’àvia, va ingressar en 
un orfenat, on va viure fins als 
13 anys, quan va ser adoptada 
per la seva família masnovina. 
Això va ser determinant a 
l’hora d’obrir-li el camí cap a 
una nova vida, i també el fet 
que la portessin a visitar el 
Museu del Prado, a Madrid, on 
va descobrir la seva passió per 
l’art. 

“L’Art és humil, senzill i exigent.  
És un viatge llarg i comprometedor”

  Lita Cabellut, artista de renom internacional, davant una de les seves obres. LLUC QUERALT
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ENTREVISTA

Què significa el Masnou per 
a vostè? Quins records té 
d’aquest indret?
El Masnou és un lloc del qual 
tinc records de seguretat, 
afecte i amor. Allà va començar 
la meva nova vida amb la 
persona que més he admirat i 
estimat, la meva mare.

Miquel Villà, masnoví i un 
gran pintor fauvista, va ser 
el seu primer mestre. Què en 
va aprendre? Com va ser la 
relació amb ell?
Van ser anys de disciplina 
i d’observació. Em va 
ensenyar que els colors són 
una celebració de la vida. 
Ho va fer amb el silenci 
i l’autoritat propis de les 
persones com ell, que són els 
mestres. La diferència entre 
la seva edat i la meva feia 
que ens relacionéssim amb 
la prudència i el respecte 
inherents al vincle entre 
una alumna impacient i un 
professor que dubtava si tot 
el treball i l’atenció que em 
dedicava servirien algun dia 
per pintar les estrelles.

Bona part de la seva obra 
està constituïda per retrats 
de gran format. Alguns, amb 
personatges que transmeten 
fortalesa, tot i semblar 
ferits anímicament. Què vol 
expressar amb ells?
Provo d’expressar el retrat 
universal. Pintant retrats en 
forma d’autoretrats intento 
entendre la humanitat, a través 

La visita al Museu del Prado 
quan era una nena i que 
m’adoptés una meravellosa 
persona que vivia al Masnou. 
Després d’aquests dos bons 
cops de sort, la vida m’ha 
omplert d’immensos regals. 

Ha realitzat escenografies 
d’òperes en col·laboració 
amb el també masnoví 
Carlus Padrissa, de la 
Fura dels Baus. Què han 
suposat per a vostè aquests 
encàrrecs? En farà més? 
La primera òpera va ser Le 
siège de Corinthe, però el 
meu gran treball en aquest 
àmbit va venir després, amb 
Karl V, a l’Òpera Nacional 
de Baviera, Munic. També 
va ser una feina que vaig 
fer amb Carlus Padrissa. 
Vam fer l’escenografia, el 
vídeo i el vestuari, que van 
rebre el reconeixement de 
la gran crítica de l’òpera de 
l’any. En aquest moment 
estic molt concentrada com 
a directora artística en una 
gran pel·lícula documental 
sobre els orígens gitanos de 
Charles Chaplin.

Què significa per a vostè 
ser gitana? 
Conviuen en vostè diverses 
identitats?
Ser gitana no és quelcom 
que es qüestioni. És rotund. 
Fa tants anys que camino en 
geografies tan diverses que 
el meu cor és espanyol i el 
meu cap i els meus peus són 
del món.

És també una mare soltera, 
de tres fills i una filla, ja 
adults. Ha sigut molt dur?
Ha sigut el millor que m’ha 
pogut passar. M’ha ensenyat 
a tenir una família, a ser 
part d’una cosa molt gran, 
a aprendre coses de nou i 
tornar a ser nena en jardins 
d’amor.

de la diversitat que conté cada 
ésser humà. Soc la bellesa, el 
monstre, la tempesta, la calma. 
Tots els retrats són un mirall 
per entendre la humanitat.

Sovint es destaca 
l’originalitat de la seva 
tècnica, amb superposició de 
capes i l’ús del clivellat. Són 
recursos només estètics o 
també expressius?
Tot té a veure amb l’expressió. 
L’estètica és sempre un 
accident de la bellesa.

Es diu de vostè que, després 
de Miquel Barceló, és la 
pintora espanyola actual 
més cotitzada. Què sent 
davant d’això?
La veritat és que imposa, 
quan això està escrit en blanc 
i negre, i fins i tot em genera 
vertigen... I dic vertigen 
perquè un artista no es fa per 
cotització. L’art està per sobre 
de qualsevol rànquing. Sempre 
m’ha semblat que aquestes 
llistes duen implícita una gran 
falta de coneixement envers 
els molts artistes valuosíssims 
que no hi són. El veritable 
reconeixement està en el meu 
estudi, entre el meu dubte i la 
meva eufòria. I en l’opinió dels 
meus assistents. Això ho és tot.
 
Quina recepta pot donar als 
artistes joves que aspiren a 
viure, o sobreviure, del seu 
treball?
Que facin passos curts, que 
domin les il·lusions com si 
fossin un lleó que conté tota 
la força. Que no tinguin pressa 
i que primer es coneguin 
i posin nom a les seves 
fortaleses i debilitats. L’Art és 
humil, senzill i exigent. És un 
viatge llarg i comprometedor. 

Ha afirmat que en la seva 
vida hi ha hagut cops de 
bona sort. Podria citar-nos 
els més crucials?

Aquest any la pandèmia 
de la COVID-19 ha sacsejat 
les nostres societats. Quins 
efectes té per a vostè, en 
l’àmbit artístic però també 
en la seva quotidianitat?
En primer lloc, cal ser 
conscients de la pena 
individual i col·lectiva dels 
qui han perdut els seus éssers 
estimats. En segon lloc, m’ha 
deixat respirar, en relació 
amb aquelles responsabilitats 
socials i professionals en 
què els artistes gairebé 
sempre sentim que ens roben 
l’obligació eterna de servir a la 
bellesa. En el meu dia a dia soc 
a l’estudi aprofitant aquesta 
pausa, aquesta coma de silenci 
en què vivim, per continuar 
treballant.
 
Hi ha possibilitats de veure 
una exposició de Lita 
Cabellut al Masnou? O, com 
a mínim, podrem veure 
una mostra seva aviat a 
Catalunya?
Els propers anys tinc molts 
compromisos en diferents 
continents, però la meva obra 
està sempre present en la 
col·lecció permanent de la 
Fundació Vila Casas.

És l’Haia, Holanda, la seva 
llar definitiva o es planteja 
tornar a Catalunya o 
Espanya?
El meu esperit és nòmada. 
Segueixo el meu estudi, 
allà on se senti còmode. En 
aquest moment aquest lloc és 
Holanda, però mai no sabem 
on ens tocarà posar de nou el 
cavallet. 

"Miquel Villà em va 

ensenyar que els colors 

són una celebració de 

la vida. Ho va fer amb el 

silenci i l'autoritat propis 

dels mestres"

"Pintant retrats en forma 
d'autoretrats intento 
entendre la humanitat. 
Soc la bellesa, el monstre, 
la tempesta, la calma"
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Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí 

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

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

Què ha causat els avisos per mala qualitat de l’aigua d’aquest 
estiu?

Durant l’estiu, s’han hissat diverses vegades les banderes grogues 
o vermelles a les platges del Masnou i d’Ocata per mala qualitat de 
l’aigua. Alguns cops, durant tot el dia. D’altres, durant unes hores. En 
total, des del 29 de juny fins al 13 de setembre hi ha hagut 16 dies 
en què s’ha demanat precaució o s’ha prohibit el bany per aquesta 
causa. Si hi afegim altres motius, com els forts corrents, les onades o 
la presència de meduses, són 36 les vegades en què els colors groc o 
vermell han presidit part o la totalitat de les platges masnovines.

Tornant als 16 cops en què el motiu ha estat la mala qualitat de 
l’aigua, la majoria de vegades la causa han estat les fortes pluges 
que hi ha hagut, que fan que les rieres aboquin sediments i residus 
al mar. Amb tot, hi ha hagut dos episodis especials. El primer, 
per un vessament d’aigües fecals esdevingut a Montgat el 28 de 
juny. El segon, a cavall entre el juliol i l’agost, per uns treballs de 
manteniment en l’emissari de la depuradora de Teià. Aquest incident 
va provocar una queixa de l’Ajuntament del Masnou al Consell 
Comarcal del Maresme perquè no n’havia avisat. En paral·lel, hi ha 
hagut jornades en què, tot i onejar la bandera verda, l’aigua tenia 
mal aspecte per la presència d’escumes o taques de mucílags (una 
substància gelatinosa), que sovint tenen tonalitats marronoses. El 
seu origen és natural i està relacionat amb la degradació de matèria 
orgànica i la producció vegetal pròpia del mar. 

Alumnes de l’Escola Nacional (actual Escola Ocata), dirigida per Maria 
Canaleta i Abellà, el 27 de febrer de 1925. 

Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fotografia 32183. Donació de 
Joaquim Llibre.
Autor: J. Maurí

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (28-08-2020)
Es tanca el centre de menors tutelats d’#ElMasnou, que 
recuperarà l’ús d’alberg turístic. Es vol crear un altre recurs 
estable per als joves que s’han integrat al municipi.
Més informació, en aquest enllaç: https://bit.ly/3lzFIN1 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (01-09-2020)
Adeu, Piti. 
L’Ajuntament d’#ElMasnou expressa el seu condol a la família 
i amistats de la Maria Rosa Poch Sans, coneguda popularment 
com a Piti. Sempre solidària, ha estat molt vinculada al teixit 
associatiu del municipi.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (26-08-2020)
L’alcalde d’#ElMasnou i representants veïnals acorden mesures i 
col·laboració per frenar la delinqüència. 
Continua el reforç policial i s’avança en el projecte d’instal·lar 
càmeres a l’espai públic. Més informació: https://bit.ly/31rP2Ky 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (20-08-2020)
Moltíssimes felicitats al @cdmasnou, que ja és un club centenari!
Moltes gràcies a totes les persones que en formen o n’han 
format part, per la feina feta promovent l’esport a #ElMasnou, 
l’esforç, el treball en equip i la capacitat de superació. 
I per tants bons moments!

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  (25-08-2020)
COVID-19: Augmenten l’índex de risc i la taxa de reproducció a 
#ElMasnou. 
Seguiu les recomanacions i respecteu les prohibicions.
Reduïu l’activitat social. Distància, rentat de mans i mascareta. 
Dades per municipis (@324cat): https://bit.ly/3hvQIZ9 
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PUNT DE TROBADA

“Tot i que al Masnou hi havia 
altres agrupaments escoltes, 
l’AE Foc Nou va innovar en 

aplicar la coeducació en la seva 
tasca amb infants i joves del 
poble”, expliquen des de l’entitat 
en recordar el seu naixement, el 
setembre del 1969. La coeducació 
pretén inculcar la igualtat entre els 
nens i les nenes, eradicant els rols 
de gènere i apostant pel feminisme.

Afirmen que un dels seus 
objectius principals és que els 
infants i joves facin seus els 
“dotze valors escoltes” a través 
de l’educació en el lleure. Entre 
aquests valors, citen “el respecte 
mutu, cap a la pròpia persona 
i l’entorn, el compromís, la 
responsabilitat, la solidaritat, 
l’esforç...”. Al llarg dels 51 anys 
amb què compta l’entitat, han 
anat evolucionant les activitats 
que organitzen: “Actualment 
posem l’accent en temes com 
el gènere, el canvi climàtic, la 
problemàtica de l’habitatge o el 
racisme. Inicialment, es posava 
molt d’èmfasi en la realització de 
rutes i el coneixement del medi 
natural, així com en les tècniques 
de pionerisme.”

Aquest any, la COVID-19 també 
ha afectat de ple el funcionament 
de l’AE Foc Nou: “Durant el 
confinament, ens hem hagut 
de reinventar, adaptant algunes 
activitats a vies telemàtiques.” 
Durant les primeres setmanes, 
a partir de la declaració de 
l’estat d’alarma, van organitzar 
una sèrie de 14 reptes que els 
infants i les seves famílies podien 
fer des de casa. En allargar-se 
el confinament, van realitzar 
videotrucades setmanals grupals 
amb els grups d’infants i joves 
d’edats compreses entre els 9 i 
els 18 anys. “Compartien com se 
sentien i participaven en activitats 

per continuar-se sentint ben a 
prop el cau i els seus companys i 
companyes”, recorden.

La pandèmia va esclatar uns 
mesos després que l’entitat 
celebrés el cinquantè aniversari, 
el setembre del 2019: “Vam pintar 
un mural entre tots els membres 
actuals de l’agrupament, que 
es pot veure al carrer de Josep 
Llimona, al costat de l’OAC. 
Hi vam representar objectes 
vinculats d’una manera o 
altra a la nostra entitat, a més 
d’estampar-hi les mans de tots els 
membres.” La crisi sanitària, però, 
ha impedit que completessin les 
activitats previstes per celebrar 
el mig segle de vida, com fer una 
acampada amb antics membres 
de l’agrupament i una festa oberta 
a tothom qui s’hi volgués unir. 

Actualment, uns vuitanta infants 
i joves, d’entre 6 i 18 anys, formen 
part d’AE Foc Nou. Els i les caps 
són joves majors d’edat. Tots 
els membres estan repartits en 
quatre branques d’edat: follets (de 
6 a 9 anys), llops (de 9 a 12 anys), 
raiers (de 12 a 15 anys) i pioners 
(de 15 a 18 anys). Actualment 
hi ha llista d’espera per entrar 
als raiers i pioners. En canvi, hi 
ha places lliures per als follets. 
Durant el curs, els grups es troben 
els dissabtes, de 16 a 18 h, al local 
del cau, on cada grup d’edat fa les 
seves activitats.

En paral·lel, organitzen sortides 
de cap de setmana, durant tot 
l’any. A més a mes, cada estiu 
marxen d’acampada tots els 
grups junts, durant dotze dies. 
Per Setmana Santa, també, però 
quatre dies i per unitats. Tornant 

a les sortides de cap de setmana, 
precisen que n’organitzen de 
diversos tipus. Hi ha les d’unitat, 
en què es treballen objectius 
marcats, les esportives i la de 
la neu, que compta amb una 
cerimònia de compromís i 
estones de diversió en indrets 
nevats. A l’octubre té lloc una 
altra cita assenyalada, la sortida 
de pas de branca, en la qual tot 
l’agrupament acomiada el curs 
anterior i dona la benvinguda al 
que tot just comença.

 
 
 
 
 
 
 

Durant el curs escolar, es poden 
trobar els integrants de l’AE Foc 
Nou cada dissabte, de 16 a 18 
h, al seu local, que està situat al 
número 26 del carrer de Sant 
Cristòfor. També es pot contactar 
amb l’entitat a través de l’adreça 
electrònica aefocnou@gmail.com. 
L’agrupament masnoví forma part 
de l’Associació Escoltes Catalans, 
que aplega un total aproximat de 
quatre mil infants i joves d’arreu 
de Catalunya. 

Mig segle transmetent els valors de l’escoltisme  
a través de l’educació en el lleure 
L’Agrupament Escolta Foc Nou va introduir la coeducació des de la seva fundació,  
el setembre de 1969

 Un dels actes de celebració del 50è aniversari. AE FOC NOU

  Una de les excursions de l'entitat.  
AE FOC NOU

 ANIVERSARI

La pandèmia va esclatar uns

mesos després que l’entitat

celebrés el cinquantè 

aniversari. Han hagut de 

suspendre una acampada 

amb antics membres i una 

festa oberta
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AGENDA. Del 18 de setembre al 18 d'octubre del 2020

Els organitzadors/dores dels actes han d’assegurar-se que compleixen amb 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 pels organitzadors/dores.

SETEMBRE

DIVENDRES 18
19 h
Lloc: Espai Casinet  
Exposició de Xavier Rodés: 
“Balanç 95/20”
Inauguració de l’exposició, que es 
podrà visitar fins a l’11 d’octubre. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

DISSABTE 19
19 h
Lloc: Casa de Cultura
“Tasta el Masnou” 
Degustació de productes 
elaborats al Masnou i maridats 
amb vi de la DO Alella. Preu: 10 €. 
Reserva i pagament a 
www.quedat.cat.
Ho organitza: Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou.

DIMARTS 22
19.15 h 
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)
Pressupostos participatius: 
jornada de priorització
Sessió per seleccionar les 
propostes que passaran a la 
votació final. Cal inscriure-s’hi, a 
participaciociutadana@elmasnou.
cat. Aforament limitat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

DIUMENGE 27
D’11 a 15 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil
VIII Fira d’Entitats 
Mostra de projectes i activitats del 
teixit associatiu.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

DIMECRES 30
10 h
Lloc: Espai Cívic el Casinet
Taller per viure en plenitud, 
adreçat a dones 
Cal inscripció prèvia (a/e: 
igualtat@elmasnou.cat. Tel.: 93 
557 18 71). 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Poesia i música toscanes 
Cal inscripció prèvia. Da Cecco 
e da Benigni: poesie, poesiole, 
canzioni e canzonacce, a càrrec de  
Guido i Milo Ramellini. 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

OCTUBRE

DIMARTS 6
18.30 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Música mediterrània 
Inauguració del curs de l’AEUM. 
Actuació musical d’Eduard 
Iniesta i col·loqui. 
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou 
(AEUM).

DIMECRES 7
10 h
Lloc: Espai Cívic el Casinet
Taller per viure en plenitud, 
adreçat a dones 
Cal inscripció prèvia, (a/e: 
igualtat@elmasnou.cat. Tel.: 93 
557 18 71). 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas, Edifici 
Centre
Presentació del llibre La frase 
immutable 
La frase immutable. Poemes 
escollits (1987-2019), de 
Vicenç Llorca, poeta masnoví. 
Presentació d’Antonio García 
Lorente.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Quaderns de la Font del 
Cargol.

DIUMENGE 11
A les 11 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la 
Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)

Visita guiada a la Mina  
d’Aigua 
Incursió a les mines d’aigua 
Cresta i Malet, que formen part 
d’un laberint de galeries de 
27 km. Inclou visita al Centre 
d’Interpretació. Reserves: 
www.elmasnou.cat (agenda) o a 
l’Oficina de Turisme  
(93 557 18 34 / 
 turisme@elmasnou.cat )
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

DIMECRES 14
10 h
Lloc: Espai Cívic el Casinet
Taller per viure en plenitud, 
adreçat a dones 
Cal inscripció prèvia, 
(a/e: igualtat@elmasnou.cat. 
Tel.: 93 557 18 71). 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

DIVENDRES 16
19 h
Lloc: Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició 
Nasevo 
Es pot visitar fins al 15 de 
novembre. Obres de joves 
creadors que volen ensenyar a 
olorar mitjançant l’art.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Fundación Ernesto 
Ventós.
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AGENDA. Del 18 de setembre al 18 d'octubre del 2020

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
OCATA

2
DOMÍNGUEZ

3
AYMAR

4
VIAMAR

5
RIERA

6
RIERA

7
AYMAR

8
DOMÍNGUEZ

9
OCATA

10
VIAMAR

11
VIAMAR

12
FÀBREGAS

13
FÀBREGAS

14
DOMÍNGUEZ

15
AYMAR

16
OCATA

17
RIERA

18
FÀBREGAS

19
VIAMAR

20
VIAMAR

21
AYMAR

22
OCATA

23
RIERA

24
FÀBREGAS

25
VIAMAR

26
DOMÍNGUEZ

27
DOMÍNGUEZ

28
OCATA

29
RIERA

30
FÀBREGAS

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

SETEMBRE

OCTUBRE

Els organitzadors/dores dels actes han d’assegurar-se que compleixen amb 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 pels organitzadors/dores.

DISSABTE 17
A les 12:30 h 
Lloc: Vinya testimonial,  
parc de Vallmora
Enotast: Tasta el Masnou 
Degustació de productes 
elaborats al Masnou i maridats 

amb vi de la DO Alella. Preu: 8 €.  
Reserva i pagament a  
www.quedat.cat. Info.: Oficina  
de Turisme (93 557 18 34 /  
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament  
del 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.

Exposició de Xavier Rodés: “Balanç 95/20”
Del 18 de setembre al 12 d’octubre
A l’Espai Casinet i la Casa de Cultura
Xavier Rodés és un dels representants més destacats de la pintura 
realista contemporània. A l’Espai Casinet i la Casa de Cultura es farà 
un repàs a la seva trajectòria a través dels treballs menys coneguts de 
l’artista i que exploren noves possibilitats expressives al voltant de les 
diverses tècniques d’estampació, l’oli, la il·lustració i la música.
Més informació: cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

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.

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

Sílvia Folch
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC-AM

Isa Redaño
Regidora del Grup 
Municipal de FEM 
MASNOU

Monika 
González 
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Si bé l’estat d’alarma va provocar un 
descens dels fets delictius, la finalització 
i la sortida de nou al carrer van ocasionar 
una primera punta de fets delictius 
a finals d’abril i principis de maig, i la 
segona onada, la segona quinzena 
d’agost. Fruit del treball intensiu 
dut a terme per la Policia Local, amb 
coordinació amb els Mossos d’Esquadra, 
es va revertint la situació. 

Som conscients que hi ha certs delictes 
que provoquen més alarma social, 
com ara els que atempten contra el 
patrimoni: robatoris a domicili, robatoris 
violents, ocupacions..., i és justament 
contra aquests que hi esmercem més 

esforços. La recopilació i el tractament 
de dades, la investigació dels fets i 
el coneixement del territori que té la 
nostra Policia Local determinen que 
es puguin dur a terme dispositius 
específics que incideixen en el grau de 
resolució de l’activitat delictiva: més 
presència uniformada, patrullatge pel 
carrer, serveis de paisà, coordinació 
amb Mossos d’Esquadra... Recentment 
hem creat una taula de treball amb els 
representants de les associacions de 
veïns i veïnes, amb qui es treballaran 
els aspectes concrets de cada zona 
i, sens dubte, ens proporcionaran 
informació detallada per assolir millors 

planificacions dels serveis de seguretat i 
els serveis socials municipals.

Actuem per obtenir resultats i la prova 
és el gran nombre de detencions 
efectuades. Malgrat tot, i en molts casos, 
un cop lliurats a fiscalia, són posats en 
llibertat amb càrrecs. Esperem que aviat 
la situació es reverteixi.

Des d’aquí, el meu agraïment a l’esforç 
personal de la nostra Policia Local i, és clar, 
a tots els nostres conciutadans, que ens 
ajuden, amb la seva col·laboració, a millorar 
dia a dia la nostra tasca. Nosaltres continuem 
treballant, sense baixar la guàrdia i amb 
determinació, pel seu benestar.

Què ens espera ara? 

No fa gaires dies vam llegir al diari un 
article que feia una reflexió documentada 
sobre la despesa pública en serveis socials 
feta pel Govern de Catalunya, en la qual 
es reflectia una retallada en la despesa en 

polítiques socials d’un 8,8% entre el 2014 
i el 2018. 

Mentre a la resta de comunitats 
s’incrementava la despesa en les àrees de 
serveis socials, la Generalitat gastava els 
seus diners en altres “afers”. 

En els pressupostos aprovats el passat 
mes d’abril, ha inclòs un increment de 
3.000 milions, xifra insuficient per arribar 
a dotar econòmicament les necessitats 
dels diferents serveis i recursos, tal com 
han manifestat diferents agents i entitats 
del sector. 

Si fins ara era evident que existia un 
dèficit pressupostari en els serveis a les 
persones, amb la situació actual que 
patim, en què milers de famílies estan 
afectades per ERTES o acomiadaments, 
aquesta mancança és més evident. I així 

queda reflectit en l’Informe trimestral 
sociolaboral del Maresme 2n trimestre 
2020, on es constata una disminució 
de l’afiliació a la Seguretat Social de la 
població del Masnou de més d’un 2% 
respecte al 2019. 

Tot això afecta directament el benestar de 
les persones. 

Des del nostre Grup Municipal hem 
treballat per cercar les millors propostes 
de protecció social i recuperació 
econòmica pel nostre poble dins el marc 
del nou Pla de reactivació, que ha estat 
treballat i aprovat al passat Ple de juliol. 

A més, seguim treballant i filarem prim en 
els propers pressupostos per assegurar la 
dotació econòmica adient per respondre 
a totes les necessitats que es puguin 
presentar. 

Els nostres objectius com a socialistes són: 

1) Assegurar un ingrés mínim vital.
2)  Garantir l’habitatge digne i 

l’accessibilitat universal. 
3) Lluitar contra la precarietat laboral.
4)  Disposar de recursos suficients per 

garantir la suficiència alimentària, la 
igualtat d’oportunitats en l’educació  
(bretxa digital).

5)  Acompanyament i suport als col·lectius 
més vulnerables: persones amb 
discapacitat, en situació de pobresa, 
solitud i persones grans. 

Ha arribat l’hora de pensar més en 
quines polítiques necessitem i deixar 
de costat els partidismes. És el moment 
de la responsabilitat, d’aprovar uns 
pressupostos estatals centrats en les 
persones, les seves necessitats i treballar 
tots junts pel benestar comú.

Parlem de seguretat

El primer text de Fem Masnou en aquesta 
revista (juliol del 2019) acabava així: “el 
sentiment de por i inseguretat està 
present en la nostra comunitat i cal 
afrontar-ho; negar els problemes mai no 
ha estat una solució.”

També hi dèiem el següent: “A Fem Masnou 
no amagarem el cap sota l’ala com ha estat 
fent el Govern municipal, esperant que altres 
administracions resolguin els problemes del 
Masnou. Des del primer dia ens hem posat 
al servei del Govern i de la resta de grups 
municipals per buscar consensos. Consensos 
que parteixin d’una anàlisi compartida de 
la realitat i que no facin de l’adhesió a la 
figura de l’alcalde una condició per poder 
sumar-s’hi.”

Un any més tard, amb un ajuntament que 
s’ha mostrat desbordat pel problema, la 
resposta ha estat, de nou, veure l’alcalde 
en mode Sol davant el perill, sense reunir-se 
amb els grups de l’oposició i sense convocar 
la ciutadania a cap audiència pública ni 
convocar el Consell de la Vila. Vistos els 
resultats, i sense posar en dubte les capacitats 

de l’alcalde, potser la pròxima vegada millor 
comptar amb l’opinió del màxim nombre 
de persones abans de mirar de resoldre un 
problema complex en solitari com si fos el 
mascle alfa de la manada. 

Inseguretats
Com dèiem, el problema és complex i 
quan parlem de seguretat des del nostre 
grup volem fer-ho de manera integral. 
Entenem que la seguretat va més enllà 
de garantir l’ordre públic. La inseguretat 
que sentim les dones quan tornem soles 
de nit a casa, centenars de persones que 
no sabem si podrem pagar uns lloguers 
inassumibles o patir per si et puja la 
tensió i et trobes les urgències del poble 
tancades també són inseguretats que 
patim moltes persones del poble i que 
sovint no es visibilitzen prou. 

Respostes
L’Ajuntament, amb les competències que té, 
ha de donar resposta a totes les inseguretats 
de forma múltiple, amb més i millors 
serveis públics. Respecte a la seguretat 
ciutadana, el que hem proposat al Govern 
municipal és més proximitat (agents cívics, 
educadors de carrer, policia de barri), millors 
polítiques socials (ningú vivint al carrer, 
coordinació entre policia i serveis socials) i 
més transparència (audiències públiques, 
publicar dades reals de delinqüència al 
poble). 

Davant d’un repte complex, resposta 
comunitària. 

PD: Recentment ens ha deixat la Piti, una 
papallona solidària, tot vida, tot poble. 
Sempre et recordarem. 

TRIBUNA POLÍTICA

Actuem amb responsabilitat per retornar 
la seguretat a la nostra població

Aquest 2020 està sent un any complicat. 
Els efectes de la crisi de la COVID-19 
van molt més enllà de conseqüències 
sanitàries i econòmiques, i la seguretat 
ciutadana no n’està al marge. El 
comportament delictiu al nostre municipi 
ha patit dues puntes significatives sobre 
les quals s’ha actuat amb efectivitat. 
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Romà López
Portaveu del  
Grup Municipal  
de JxCAT-Units

Tornem de l’estiu i ve un nou curs polític, 
i també escolar, amb nous reptes i 
compromisos. La Diada, un any més, 
ens obre aquest curs, encara que serà 
un acte reduït per la COVID-19. Pau, 
amnistia i autodeterminació. No 
podran fer callar tanta dignitat.  

#VilaSegura
Ja vàrem avançar en la darrera revista 
que estàvem treballant-hi, ja que 
havíem detectat a primers de juliol 
que era una preocupació important. 
Potser no esperàvem arribar al clima 
d’inseguretat que hem viscut, però 
encara menys la gestió feta per part 
del Govern municipal. Crítica fàcil? 
No, som conscients de la dificultat. 
Però s’ha pres un camí personalista 
i unilateral, sense comptar amb la 
col·laboració dels partits de l’oposició 
i, encara més greu: no s’ha donat veu a 
la ciutadania. Es podria haver convocat 
el Consell de la Vila, màxim òrgan de 
participació ciutadana en el qual es 
debaten els assumptes públics, i no 
es va fer. Per què aquesta actitud? 
Perquè qui dia passa any empeny. 
Potser pensareu que és per la situació 
de pandèmia, i ho podríem entendre. 

Però afrontar les situacions complexes 
no és l’especialitat de l’actual Govern, 
ni tampoc donar respostes a una 
ciutadania, que demana solucions 
i també acompanyament per part 
de l’alcalde. Per tot això, nosaltres 
hem presentat una moció al Ple que 
reclama millorar la seguretat (més 
informació al web), però des d’un 
enfocament global: no tot és policia 
i detencions, cal aprofundir en les 
causes de la delinqüència i l’incivisme. 
Proposem un Pla local de seguretat 
per evitar que tornin a donar-se 
situacions similars. Un pla que 
incideixi en la prevenció i protecció 
social, en la participació ciutadana 
real i en l’eficiència dels diversos 
cossos policials. Perquè pensem que 
ens n’hem de sortir junts, cercant els 
màxims consensos i confiant amb la 
suma de tothom.

#Educació
Compartim l’alegria d’aquest inici de 
curs escolar, tan desitjat i tan incert. 
Seran segurs els nostres centres 
escolars? No en dubtem, perquè les 
direccions i el professorat de les escoles 
i instituts del Masnou hi han treballat 
des de fa temps. Agraïm el seu esforç en 
un entorn complex i variable. Endavant 
i bona feina!

#Recordem
Aquest mes ens ha deixat la Piti Poch, 
una papallona solidària que no esperava 
res a canvi. Vola lliure i descansa en pau.

#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través 
dels nostres canals: 
Whatsapp 632·488·654 
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou 
jxcatmasnou@elmasnou.cat
+info: www.unitspelmasnou.cat

Francisco Avilés 
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

Grup Municipal 
de la CUP 
el Masnou-Alternativa 
Municipalista

"Incrementar la sensació 
de seguretat"

Semejante estupidez fue publicada 
en la web del Masnou, como 
respuesta a la grave crisis de 

seguridad que padecen nuestros 
vecinos. Ese es el plan del gobierno 
municipal:  Incrementar la sensación 
de seguridad que es lo mismo que 
decir, no sabemos cómo solucionar 
un problema que hemos generado 
nosotros, pero que al menos la gente 
piense que hacemos cosas. Mira no. Lo 
que queremos es bajar los índices 
de criminalidad. Lo que queremos 
es poder movernos con normalidad 
por nuestras calles sin miedo a ser 
atracados. Lo que queremos es 
poder tener las ventanas de nuestras 
casas abiertas.

Lo que queremos es una respuesta 
contundente de las autoridades 

para atajar un problema que desde 
Cs ya advertimos que pasaría, y que 
cuando lo denunciamos ante el 
Gobierno se nos tachó de alarmistas 
e, incluso, de racistas. 

No queremos que pongan durante 
una semana una furgoneta de los 
Mossos delante de la estación de tren 
para que todos la vean. No queremos 
un coche de policía con las luces 
encendidas pero sin agentes dentro. 
Que no nos tomen más el pelo. 
Queremos más Mossos por nuestras 
calles. Queremos presencia constante. 
Queremos actuaciones contundentes 
y más detenciones.

Afortunadamente, no todo está 
perdido. Los vecinos, hartos de tanta 
inactividad y manipulación por 
parte del Gobierno, han empezado 
a reaccionar y ya no tienen miedo 
a denunciar los constantes hechos 
delictivos que sufren. Buen ejemplo 
de ello fue la concentración 
organizada el pasado domingo día 
6, en la que, de una forma ejemplar, 
un grupo de vecinos dio la cara para 
defender uno de los pilares de nuestra 
democracia como es la seguridad. 
Gracias a esos vecinos valientes por 
ser la voz de tantos otros que por 
miedo a ser señalados como fascistas, 
racistas o insolidarios, prefieren 
mantenerse en un plano discreto. 

Sobre la delinqüència i la seguretat

El comportament dels joves que han 
viscut fins fa poc a l’alberg del Masnou 
ha estat majoritàriament modèlic, 
molt més que el de molts joves 

nascuts a la nostra vila. Els problemes 
de furts i robatoris del passat mes 
d’agost no ha estat protagonitzat per 
nois extutelats, malgrat que és cert 
que n’hi havia algun d’implicat.

En els mesos en què mediàticament 
s’ha anat encenent l’alarma per les 
xarxes pels incidents violents que se 
succeïen, cap noi del centre d’acollida 
del Masnou no s’ha vist implicat en 
cap incident o succés violent. Aquesta 
és la realitat, però a qui li importa si el 
que es pretén és vendre una història 
diferent?

Recordem: durant un any hem tingut 
entre tres i quatre joves dormint al 
carrer i vivint de la solidaritat del 
poble autoorganitzat. Extutelats per la 
DGAIA, de 18 i 19 anys, han dormit al 
carrer o en obres o cases abandonades 

i han viscut de la caritat: nois de 18 i 
19 anys. Quantes concentracions de 
protesta s’han convocat per aquesta 
situació tan escandalosa? Cap. I què 
diu això de nosaltres com a societat? 
Que som molt hipòcrites i egoistes, a 
banda de classistes. I que no mirem 
l’origen del problema.

És cert que algun d’ells va entrar en 
una dinàmica més negativa, una 
espiral de delinqüència i violència, 
no com la dels banquers o grans 
empresaris que han sostret milions 
i milions d’euros de l’erari públic, 
sinó aquella delinqüència que es fa 
per obtenir uns diners per menjar o 
pagar-te un sostre. Són responsables 
dels seus actes, és cert, i cal demanar-
los-la, però alhora són també víctimes 
d’un sistema que els ha abocat a la 
marginalitat.

Els reptes educatius són majúsculs i 
la inversió en recursos i materials és 
minúscula
Si mirem l’arrel del problema, veurem 
un sistema d’acollida totalment 
ineficient, un desistiment de funcions 
de la DGAIA, un silenci còmplice de 
l’Ajuntament, un “mirar cap a l’altra 
banda” de totes nosaltres.

No necessitem més policia. Per tenir 
seguretat el que cal és educació i 
garantia de drets socials: garantir 
estudis i feina per a tothom, garantir 
que podràs pagar-te un sostre, el 
menjar i la roba. Pa, sostre i treball. 
Això és el que dona SEGURETAT 
a molta gent, especialment a les 
persones més pobres en aquesta 
societat capitalista en què vivim.

TRIBUNA POLÍTICA
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