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Iniciem l’any 2022 amb la incertesa encara de la pandèmia de la COVID-19. L’extensió 
de la nova variant òmicron s’ha produït amb una gran rapidesa i ha entrat en moltes de 
les nostres llars. Sortosament sembla que aquesta variant té uns efectes menys greus 
que altres d’anteriors. Malgrat la incertesa, crec que hem d’encetar aquest any amb 
optimisme i amb l’esperança d’anar recuperant la normalitat. La ciència, en aquests cas 
amb les vacunes, ha estat l’instrument fonamental per afrontar aquest procés. És l’hora 
de reivindicar el pensament científic en tots els àmbits. 

Malgrat la pandèmia, hem pogut viure unes festes amb més normalitat. Hem gaudit 
d’activitats al carrer, del Nadalem consolidat a l’espai del nou pavelló i d’una cavalcada 
de Reis amb quasi normalitat, que  ha passejat pels nostres carrers amb un nou 
recorregut del qual destaca molt especialment el pas per l’actual N-II. Feia molt de goig 
veure aquest espai recuperat per als nostres veïns i veïnes. Esperem continuar avançant 
amb el propòsit marcat de la seva transformació.

Iniciem també la nova fase dels pressupostos participatius després de l’èxit de la 
primera edició. De nou obrirem un procés de participació perquè la ciutadania del 
Masnou decideixi el destí de 500.000 euros en inversió per als propers anys. Dels dos 
compromisos sorgits dels pressupostos participatius de l’any passat, el de l’estalvi 
energètic amb els canvis en l’enllumenat ja ha estat executat i el d’instal·lar enllumenat 
al passeig Marítim fins a Premià, un cop tinguem els permisos definitius, començarà a 
executar-se. 

L’inici de l’any també és el de noves obres: al tram del carrer de Navarra entre Romà 
Fabra i Roger de Flor i en un tram del carrer de l’Uruguai per convertir-lo en zona de 
vianants.  I també comencen les programacions de l’Espai Escènic Iago Pericot i d'arts 
visuals amb noves propostes culturals. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Entre el 2 i el 22 de febrer es 
poden proposar projectes 
d’inversions per tal que es 

facin realitat amb els diners que 
l’Ajuntament del Masnou reserva 
per als pressupostos participatius. 
Totes les persones que viuen, 
treballen o tenen algun vincle amb 
el Masnou hi poden presentar 
propostes, de manera individual, 
en grup o com a entitat. 

Aquesta és la primera fase d’un 
procés participatiu que té com a 
objectiu final que la ciutadania 
decideixi la destinació de mig 
milió d’euros dels pressupostos 

s’ubicaran a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (c. de Roger de Flor, 
23), la Biblioteca Joan Coromines, 
Ca n’Humet, el Complex Esportiu i 
el Centre Cívic Els Vienesos. 

Cal tenir en compte que només 
es pot presentar un projecte 
per cada butlleta o per cada 
formulari emplenat a la pàgina 
web esmentada. Cada persona, 
grup o entitat pot presentar 
tantes propostes com vulgui, 
però sempre amb una butlleta 
diferent o omplint un formulari 
específic per proposta a través 
del web.

municipals dels anys 2022 i 
2023 (250.000 euros de cada 
exercici). El procés culminarà 
amb una votació oberta a totes 
les persones empadronades al 
Masnou que tinguin 16 anys 
o més. 

  >  Com es poden presentar  
les propostes?

A través de la pàgina web 
participa.elmasnou.cat o 
omplint les butlletes que es 
distribueixen a tots els domicilis 
i als equipaments municipals. 
Cal dipositar-les a les urnes que 

  > Quines s’acceptaran?

  Han de ser inversions d’interès 
públic per al municipi, és a dir, 
despeses destinades a allò que 
l’Ajuntament pot construir o 
adquirir i que sigui perdurable 
en el temps. 
  Han de donar resposta a una 
necessitat concreta.
  S’han de poder valorar 
econòmicament.
  La seva naturalesa s’ha 
de correspondre amb les 
competències municipals.
  Han de ser viables, tant des del 
punt de vista tècnic com econòmic.

A quins projectes destinaríeu 500.000 euros?
El 2 de febrer s’obre el període perquè la ciutadania faci propostes als 
pressupostos participatius 2022-2023

 MAINADA

Irma, Caturoriti, quidium potes 
ade que consi confente poratu 
esti in rei pulis host? Qui ipiesi 
ignam quam, catquam es atam
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

  Han de respectar les lleis 
i normatives i no poden 
contradir els plans municipals 
vigents.
  No poden implicar la generació 
d’un nou servei (no poden 
generar despeses addicionals a 
l’Ajuntament).
  Cap proposta no pot suposar 
una despesa superior a 250.000 
euros. 

En aquesta llista de condicions 
s’han detallat els aspectes més 
rellevants. Es poden consultar 
totes les limitacions i exemples 
concrets a la pàgina web 
participa.elmasnou.cat.

  > Campanya

Per tal de difondre aquesta 
edició dels pressupostos 
participatius, l’Ajuntament 

ha organitzat una campanya 
de comunicació que ha 
comptat amb la col·laboració 
desinteressada de 39 persones. 

Són la imatge dels diversos 
cartells i de la resta del material 
gràfic que s’utilitzarà per divulgar 
aquesta iniciativa. Totes elles van 
decidir col·laborar-hi en veure el 
fotoreclam que l’Ajuntament va 
instal·lar el 26 de setembre a la 
plaça Nova de les Dones del Tèxtil, 
dins la Fira d’Entitats. Aquesta 
acció, a més de servir per anar fent 
boca de la nova edició, també es va 
aprofitar per explicar les propostes 
guanyadores de l’anterior.

  > Consell de la Vila

Per fer el seguiment d’aquest 
procés participatiu es crearà 
una comissió formada per 

entre quatre i sis membres 
del Consell de la Vila que no 
siguin representants dels grups 
polítics. Un cop finalitzada la 
primera fase, la de presentació de 
propostes, aquesta comissió en 
supervisarà la classificació entre 
les que es considerin vàlides, 
descartades i ja previstes per 
l’Ajuntament. Més endavant, 
validarà el document previ a 
la fase de la votació oberta a 
tota la ciutadania i detallarà 
les propostes prioritzades en 
una jornada participativa i 
analitzades per l’equip tècnic 
municipal. 

  > Precedent

Aquesta és la segona edició dels 
pressupostos participatius. En 
la primera es van escollir dues 
propostes com a guanyadores 
i receptores de 500.000 euros 
provinents dels pressupostos 
municipals del 2020 i del 
2021: la instal·lació de fanals al 

passeig Marítim fins a Premià 
de Mar i dur a terme altres 
intervencions de millora en 
l’enllumenat públic seguint 
criteris de sostenibilitat i 
estalvi energètic. Aquest segon 
projecte ja s’ha culminat. El 
primer, el d’il·luminar el tram 
superior del passeig Marítim, 
resta en espera de l’obtenció 
dels permisos corresponents per 
part de la Demarcació de Costes 
a Catalunya del Ministeri per a 
la Transició Ecològica. Un cop 
concedits, es licitaran els treballs 
per dur-lo a terme. 

Inscriu-te al primer taller 
participatiu!
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INSTITUCIONAL SÍ ABSTENCIÓ NO

ERC, PSC i Cs

ERC i PSC

ERC, PSC i Cs

ERC, PSC i Cs

ERC, Fem Masnou, 
PSC, JxCAT-Units 
i CUP

ERC, PSC i 
JxCAT-Units

ERC i PSC

ERC, Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

ERC, Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

ERC i PSC

Fem Masnou, JxCAT-
Units, Cs i CUP

ERC, PSC, 
JxCAT-Units i CUP

ERC, PSC i Cs

ERC, PSC i Cs

JxCAT-Units i CUP

JxCAT-Units, 
Cs i CUP

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

Cs

CUP

Fem Masnou, 
Cs i CUP

Fem Masnou i Cs

Fem Masnou 
i CUP

PSC

PSC

JxCAT-Units

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

Fem Masnou

Fem Masnou

Fem Masnou 
i CUP

JxCAT-Units 
i Cs

Cs

Cs

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i Cs

ERC i PSC

Aprovació inicial: bases de 
subvencions per a la infància i 
l'adolescència i bases d'ajuts per a 
l'habitatge.

Aprovació inicial de les bases de la 
concessió d’ajuts econòmics a joves 
estudiants per al transport.

Aprovació inicial de les bases 
de subvencions a entitats 
(concurrència competitiva).

Aprovació inicial del Reglament 
de prestacions econòmiques 
de serveis socials.

Adhesió a la Carta de Ciutats 
Educadores i admissió a l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores.

Aprovació inicial del Pla local per la 
diversitat afectiva sexual i de gènere 
(DASG) 2021-2024.

Aprovació de l’adhesió a l’Associació 
de Municipis i Entitats per l’Energia 
Pública.

Moció presentada per JxCAT-Units 
per al desenvolupament dels barris i 
el seu teixit comunitari.

Declaració presentada per JxCAT-
Units sobre la sentència del 25% 
del TSJC i d’adhesió al manifest de 
Somescola.cat

Moció presentada per JxCAT-Units 
sobre l’ús del català.

Renovació de l’adhesió al Pacte 
d’alcaldes pel clima i l’energia.

Aprovació definitiva de les ordenances 
fiscals i del pressupost per al 2022.

Aprovació del Pla de transició 
energètica del Masnou.

Modificació de les ordenances fiscals 
(impostos i taxes) per al 2022.

Aprovació de la minuta de conveni entre 
la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat 
del Transport Metropolità, l’Ajuntament 
del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la 
millora del transport públic.

Resolució d’al·legacions sobre 
l’expedient d’establiment i canvi 
de gestió del servei d’atenció 
domiciliària i aprovació definitiva 
de l’encàrrec de gestió del Servei 
d’Atenció Domiciliària a SUMAR.
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* No s’inclouen els punts de l’ordre del dia del Ple que són de pur tràmit o en què no hi ha votacions. 
* Quan el total de vots no suma 21 significa que no hi eren presents tots els regidors i regidores.

X

FE D’ERRATES. 
A la pàg. 6 del núm. 135 d’El Masnou Viu (novembre 2021) es van intercanviar erròniament les abstencions i els vots negatius de la modificació de les ordenances fiscals  
(Ple del 21 d’octubre del 2021). La votació va ser la següent.
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INSTITUCIONAL

El Ple municipal del 16 de 
desembre va aprovar 
diverses propostes que 

amplien les prestacions i els ajuts 
de caràcter social i que, segons 
l’Equip de Govern, pretenen 
facilitar-hi l’accés a la ciutadania.

  > Nou reglament

Un dels canvis més significatius 
és la modificació del Reglament 
de prestacions econòmiques 
municipals de serveis socials, 
un text normatiu de referència 
que estableix les bases i els límits 
dels ajuts i els procediments que 
s’han de seguir per adjudicar-los. 
Va tirar endavant amb 13 vots 
a favor, de l’Equip de Govern 
(ERC i PSC) i de Cs. La resta de 
grups van emetre 5 abstencions 
(Fem Masnou, JxCAT-Units i la 
CUP). A la sessió plenària del 
desembre només van votar 18 
dels 21 membres del Ple, a causa 
de l’absència d’Isa Redaño (Fem 
Masnou), Romà López (JxCAT-
Units) i Frans Avilés (Cs).

Un dels canvis més rellevants 
afecta el topall d’ingressos 
màxims de les persones 
sol·licitants. A partir d’ara 
s’establirà calculant la “renda 
disponible”, segons va detallar 
Yulay Martínez, regidora d’Acció 
Social. Per establir el màxim, es 
restaran les despeses d’accés a 
l’habitatge sobre els ingressos de 
les persones sol·licitants. Aquest 
descompte serà, com a màxim, 
l’equivalent a l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC) 
mensual. En definitiva, podran 
accedir a ajuts persones que fins 
ara n’estaven excloses perquè 
superaven el màxim d’ingressos.

Una altra modificació que 
permetrà que més persones se’n 
beneficiïn és el còmput de la unitat 
familiar, “per tal de reflectir les 
necessitats socials i econòmiques 
de les famílies”, precisava la 
regidora. S’abandona, per tant, el 

de Govern (ERC i PSC) i Cs, i 5 
abstencions (Fem Masnou, JxCAT-
Units i CUP).

Maria Llarás, quarta tinenta 
d’Alcaldia i coordinadora de l’Àrea 
de Comunitat i Persones, va resumir 
que un dels motius pels quals es 
modifiquen les bases és “que la 
ciutadania pugui optar als ajuts 
de manera més clara i senzilla i 
unificar criteris”. Com a regidora 
d’Habitatge, va explicar que se 
suprimeix la línia implantada 
arran del confinament per 
subvencionar l’IBI als propietaris i 
propietàries d’habitatges llogats 
que concedissin condonacions 
o reduccions als inquilins. En 
comptes d’aquesta línia, se’n crea 
una de nova de subvencions al 
lloguer per a joves d’entre 18 i 
35 anys. A més, Llarás va precisar 
que s’ha rectificat el llindar 
inicial d’ingressos de la unitat de 
convivència per accedir als ajuts 
d’habitatge, fins a 2 punts de l’IRSC: 
“Abans era entre 1 i 2 punts, de 
manera que totes les persones que 
estaven per sota de l’1 es quedaven 
fora de les convocatòries”.

Sergio González, regidor de 
Cicles de Vida i d’Acció Cívica, va 
centrar-se en les millores que, 
segons va dir, s’introdueixen 
en les bases reguladores de les 
subvencions per a la igualtat 
d’oportunitats d’infants i 
adolescents. Entre d’altres canvis, 
les bases inclouran a partir 
d’ara els casos de custòdies 
compartides, de manera que els 
progenitors podran sol·licitar 
les ajudes per separat, al 50%, i 
que cada part podrà accedir-hi 
de forma independent. A més, 
es podran sol·licitar els ajuts als 
llibres de text per a qualsevol 
infant o adolescent empadronat 
al Masnou, sense tenir en compte 
si estudia o no en un centre 
educatiu del municipi.
González va especificar que les 
persones beneficiàries dels ajuts 
seran els infants i adolescents, 

concepte d’unitat de convivència. 
Així, per exemple, si una mare 
soltera comparteix habitatge amb 
altres persones, no es comptaran 
els ingressos de totes elles, sinó 
que només es tindran en compte 
els de la mare i els seus fills i filles.

Pel que fa a la quantitat màxima 
d’ajuts econòmics municipals 
que pot rebre anualment una 
unitat familiar, la xifra augmenta 
de 2.000 a 2.845,60 euros, si bé el 
reglament preveu que es pugui 
superar aquesta quantitat davant 
de situacions excepcionals o 
urgents. A banda, i entre d’altres 
canvis, es podran incorporar 
valoracions dels treballadors 
i treballadores socials per tal 
de ponderar circumstàncies 
específiques de les persones 
sol·licitants. 

  >  Infància, habitatge, 
transport i entitats

El Ple del desembre també va 
aprovar les bases que regiran 
durant el 2022 les convocatòries 
d’ajuts i subvencions per a la 
igualtat d’oportunitats d’infants 
i adolescents (activitats d’estiu, 
extraescolars i llibres de text), 
per a l’accés i el manteniment 
de l’habitatge habitual, per al 
transport de joves estudiants i per 
fomentar els projectes i activitats 
d’interès públic o social que 
duguin a terme les entitats.

Les bases dels ajuts per a la infància 
i per a l’accés a l’habitatge es van 
aprovar amb 13 vots a favor, de 
l’Equip de Govern (ERC i PSC) i Cs, 
2 vots en contra (Fem Masnou) i 3 
abstencions (JxCAT-Units i CUP). 
Les d’ajuts per al transport de joves 
estudiants van tirar endavant amb 
els 12 vots favorables de l’Equip 
de Govern (ERC i PSC), 2 en contra 
(Fem Masnou) i 4 abstencions 
(JxCAT-Units, Cs i CUP). Finalment, 
les bases per atorgar recursos a 
projectes d’entitats es van aprovar 
amb 13 vots a favor, de l’Equip 

El Ple aprova canvis que amplien els ajuts socials i hi 
faciliten l’accés
Es modifiquen el Reglament de prestacions econòmiques i les bases de subvencions a 
la infància, l’habitatge, el transport d’estudiants i els projectes d’entitats

EXPOSICIÓ PÚBLICA

  Bases de les subvencions per a 
la igualtat d’oportunitats de la 
infància i adolescència. Del 29 de 
desembre del 2021 al 9 de febrer 
del 2022.
  Bases d’ajuts a famílies per a 
l’accés i el manteniment de 
l’habitatge habitual. Del 29 de 
desembre del 2021 al 9 de febrer 
del 2022.
  Bases d’ajuts econòmics 
individuals a joves estudiants del 
Masnou per al transport. Del 29 de 
desembre del 2021 al 9 de febrer 
del 2022.
  Bases de subvencions a entitats. 
Del 29 de desembre del 2021 al 9 
de febrer del 2022.
  Reglament de prestacions 
econòmiques de serveis socials. 
Del 28 de desembre del 2021 al 8 
de febrer del 2022.
  Pla local per la diversitat afectiva 
sexual i de gènere 2021-2024. 
Del 17 de gener al 25 de febrer 
del 2022.

Crònica sencera

“no l’adult que els representa”. 
Amb això es vol evitar que es 
descarti una subvenció pel fet 
que el pare o la mare tinguin 
alguna sanció o deute pendent 
amb l’Administració. S’amplien 
també les edats màximes. Per 
a les activitats d’estiu seran 
els 16 anys (fins ara eren 12); 
per a les extraescolars, 17 anys 
(enfront dels 16 que establien les 
bases anteriors). D’altra banda, 
s’eliminen de les bases els imports 
màxims que es concedeixen. 
Es determinaran en cada 
convocatòria. 
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ACCIÓ CLIMÀTICA

L ’Ajuntament del Masnou 
està preparant una 
prova pilot de recollida 

de residus porta a porta. 
Actualment s’està valorant 
la zona del municipi en què 
es durà a terme. La previsió 
és que es pugui engegar a la 
primavera. Abans d’implantar 
el nou sistema, s’informarà el 
veïnat dels carrers on s’apliqui i 
es lliuraran cubells i el material 
necessari per facilitar-los 
l’adaptació.

  Què és el porta a porta?

La recollida selectiva porta a 
porta (PaP) consisteix a lliurar 
els residus al servei municipal 
de recollida davant de la porta 
de casa, en uns dies i horaris 
determinats per a cada fracció. 
L’equip tècnic de l’Ajuntament 
està valorant si s’utilitzarà aquest 
sistema per recollir totes les 
fraccions domèstiques que es 
recullen a la via pública (rebuig 
o resta, orgànica, vidre, envasos 
lleugers i paper i cartró) o només 
algunes d’aquestes fraccions, de 
manera que es mantindrien al 
carrer, per tant, els contenidors de 
les altres.

La recollida porta a porta 
requereix la implicació de la 

de la separació. En general, el 
percentatge de recollida selectiva 
d’aquests municipis se situa 
entre el 60 i el 80%. Aquesta 
xifra contrasta amb el 43% que 
va assolir el Masnou l’any 2020. 
Els valors mitjans a Catalunya 
amb el sistema més estès, el de 
contenidors a la via pública, se 
situen al voltant del 35%.

La correcta separació dels residus, 
el reciclatge i la recuperació 
de materials com a matèries 
primeres, seguint el model 
d’economia circular, són cabdals 
per reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. Si acaben en 
una incineradora o un abocador, 
les emissions derivades de la 
seva descomposició o crema i 
de la pèrdua de materials poden 
arribar a suposar el 75% de les 
emissions totals del procés de 

ciutadania, que ha d’assumir la 
seva corresponsabilitat envers 
la reducció en la generació de 
residus i la correcta separació com 
a pas imprescindible per al seu 
tractament i reciclatge. Comporta 
un canvi d’hàbits, ja que s'han de 
complir el calendari i l’horari que 
s’estableixin per treure a la porta 
de casa la fracció de residus que 
es recull cada dia de la setmana.

  Emergència climàtica

El porta a porta és el sistema que 
assoleix els nivells més alts de 
recollida selectiva i recuperació 
de residus. Segons l’Agència de 
Residus de Catalunya, els resultats 
de recollida selectiva assolits als 
municipis que utilitzen el sistema 
porta a porta són, en general, 
superiors, tant en la quantitat 
recollida com en la qualitat 

gestió residus. Cal recordar que 
el Ple municipal va declarar 
el municipi en emergència 
climàtica el setembre del 2019 i 
es va adherir al Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia. 
La implantació de la recollida 
porta a porta és, per tant, una 
acció concreta, decidida i 
determinada perquè el Masnou 
redueixi les seves emissions de 
gasos d’efecte hivernacle.  

 CORRESPONSABILITAT

 RECICLATGE

Comporta un canvi d’hàbits, 
ja que s'han de complir 
el calendari i l’horari que 
s’estableixin per treure a la 
porta de casa la fracció de 
residus que es recull cada dia 
de la setmana

El percentatge de recollida 
selectiva on s'ha implantat el 
porta a porta se situa entre 
el 60 i el 80%. Aquesta xifra 
contrasta amb el 43% que va 
assolir el Masnou l’any 2020

  Altres municipis catalans, com Palau-solità i Plegamans, han augmentat notablement el percentatge de recollida selectiva 
amb el porta a porta. DOMÈNEC CANO

L’Ajuntament engegarà una prova pilot de recollida 
porta a porta de residus
S’està valorant la zona més adequada per dur-la a terme, previsiblement, a la primavera
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OCUPACIÓ

L’Ajuntament del Masnou 
va incorporar a mitjans de 
desembre nou persones en 

situació d’atur que treballaran 
durant els pròxims dotze mesos 
en diferents departaments 
municipals, una actuació que 
succeeix el primer pla d’ocupació 
del 2021, en què ja es van 
incorporar tres professionals.

En conjunt, durant el 2021 el 
consistori va destinar un total de 
393.019,43 euros a la contractació 
de persones en situació d’atur 
del municipi a través de dos 
plans d’ocupació. El primer, amb 
una dotació de 42.555,89 euros 
i, aquest últim, amb 350.463,56 
euros.

Mitjançant aquest segon pla 
d’ocupació, s’han incorporat 
tres vigilants cívics, una auxiliar 
administrativa, tres operaris 
polivalents i dos agents 
energètics, que se sumen als tres 
vigilants cívics incorporats al mes 
de juliol, amb uns contractes de 
set mesos de durada. L’alcalde 
del Masnou, Jaume Oliveras, 
acompanyat d’altres membres 

del consistori, va presidir l’acte 
de benvinguda a les persones 
contractades, que va tenir lloc el 
22 de desembre a la sala de plens 
de l’Ajuntament.

Els plans d’ocupació local del 
Masnou són un instrument de 
promoció de la contractació de 
persones a l’atur del municipi 
per dur a terme tasques d’interès 
general, social i econòmic. Alhora, 
contribueixen a reduir el nombre 
de persones en risc d’exclusió 
social que es troben en situació 
d’atur. 

Els objectius dels plans 
d’ocupació són: millorar 
l’ocupabilitat de les persones 

L’Ajuntament incorpora nou professionals a través 
dels plans d’ocupació locals 
El consistori ha destinat una partida de 350.463,56 euros per al darrer pla de 
contractació de persones en situació d’atur 

contractades, pal·liar l’impacte 
de la crisi sanitària en les 
persones més vulnerables 
i reforçar els serveis de 
l’Ajuntament que han vist 
incrementada la seva activitat 
per la situació generada 
per la pandèmia. Inclouen 
un programa d’acollida i 
acompanyament, així com un 
pla de millora competencial i 
per a la recerca de feina, amb 
la finalitat que les persones 
contractades puguin adquirir i 
millorar competències tècniques 
i transversals i, per tant, la seva 
ocupabilitat futura. 

  > Policies i personal tècnic

Addicionalment a les persones 
contractades a través dels 
plans d’ocupació, a principis 
de gener es van incorporar sis 
professionals més a la plantilla 
de l’Ajuntament. Tres són ja 
nous agents de la Policia Local 
(dos homes i una dona). Les 
altres tres persones han estat 
contractades a través del 
programa Treball i Formació del 
Servei Català d’Ocupació (SOC). 
Es tracta d’un agent cívic i de 
dues tècniques auxiliars per a 
l’Àrea de Comunitat i Persones. 
Les contractacions del programa 
Treball i Formació estan 
subvencionades pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 

 EQUIPS

S'han incorporat tres 
vigilants cívics, una auxiliar 
administrativa, tres operaris 
polivalents i dos agents 
energètics

 TOTHOM HI GUANYA

S'han contractat persones a 
l'atur del municipi per dur 
a terme tasques d'interès 
general, social i econòmic

  L'alcalde i altres membres de l'Equip de Govern donen la benvinguda a les persones contractades. XAVI BARCELÓ
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PUBLICITAT
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COMUNITAT

EDUCACIÓ

JORNADES DE PORTES OBERTES – Curs 2022-2023
CENTRE EDUCATIU DIA Telèfon A/e

EBM LA BARQUETA 5 d’abril, amb cita prèvia. 93 540 96 54 labarqueta@elmasnou.cat

EBM SOL SOLET 22 d’abril, amb cita prèvia. 93 540 90 49 solsolet@elmasnou.cat

BAMBI Visites amb cita prèvia, a partir del 18 d’abril. 93 540 82 52 bambi.masnou@hotmail.com

PETIT VAILET Visites amb cita prèvia. 93 555 57 11 vailetsparc@yahoo.es

CA LA RITA 9 d’abril, amb cita prèvia. 93 555 22 51 a8050193@xtec.cat

ESCOLA FERRER I GUÀRDIA
2 i 3 de març, torns amb cita prèvia (per correu electrònic): de 17 a 18 h, de 18 a 19 h i de 
19 a 20 h. 93 555 81 67 a8039604@xtec.cat

INSTITUT ESCOLA
LLUÍS MILLET

21 de febrer: reunió telemàtica (19 h). 
23 de febrer: visita amb cita prèvia, al llarg del dia. 93 555 49 38 a8077393@xtec.cat

ESCOLA MARINADA
22 de febrer: reunió telemàtica. 
24 de febrer i 1 de març: visites per torns i amb cita prèvia (per correu electrònic), 
a partir de les 17 h. 

93 540 31 84 a8043930@xtec.cat

ESCOLA OCATA
9 de març: reunió telemàtica (18 h).  
12 de març: visites per torns (de 10 a 13 h) i amb cita prèvia. 93 555 18 24 a8020723@xtec.cat

ESCOLA ROSA SENSAT
25 de febrer: reunió telemàtica (18 h). 
4 de març: visites per torns (a partir de les 17 h) i amb cita prèvia (per correu electrònic). 93 555 86 03 a8038031@xtec.cat

ESCOLA BERGANTÍ
12 de febrer: visites per torns i amb cita prèvia, d’11 a 13 h. 
A més, jornada de portes obertes virtual al web del centre. 93 555 49 50 esc-berganti@xtec.cat

ESCOLÀPIES EL MASNOU 19 de febrer: visites per torns i amb cita prèvia, de 10 a 13 h. 93 540 31 36 info@escolapieselmasnou.org

INSTITUT MAREMAR
17 de febrer: reunió telemàtica (19 h) 
19 de febrer: visites per torns i amb cita prèvia, de 10 a 13 h. 
22 de febrer: visites per torns i amb cita prèvia, de 16.30 a 19.30 h.

93 540 23 98 iesmaremar@xtec.cat

INSTITUT MEDITERRÀNIA

2 de febrer: reunió telemàtica (18.30 h) 
5 de febrer: visites per torns i amb cita prèvia, de 10 a 13 h.  
23 de febrer: visites per torns i amb cita prèvia, de 17 a 19.30 h. 
2 de març: visites per torns i amb cita prèvia, de 17 a 19.30 h. 
5 de març (batxillerat): visites per torns i amb cita prèvia, de 10 a 13 h.

93 555 04 04 iesmediterrania@xtec.cat

CFPAM Mes de juny. Data per confirmar. 93 557 18 82 cfam@elmasnou.cat

La plaça Nova de les Dones del Tèxtil 
va acollir el 18 de desembre la Festa 
de la Discapacitat, un esdeveniment 

emmarcat en el Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat, que es 
commemora el 3 de desembre. A la jornada, 
organitzada per l’Ajuntament del Masnou i 
l’associació TEAMAR, hi van participar una 
desena d’entitats vinculades a diferents 
col·lectius que pateixen algun tipus de 
discapacitat, per tal d’explicar les seves 
activitats i els seus projectes. També van 
muntar un circuit d’empatia per convidar 
tothom a posar-se en la pell de les persones 
amb discapacitat.

A més, l’esdeveniment va servir per presentar 
algunes de les iniciatives que s’han engegat 
recentment per afavorir la inclusió del 
col·lectiu, com la Taula per la Discapacitat del 
Masnou o l’inici de l’elaboració de la Guia de 
la discapacitat, un document que recollirà els 
serveis i ajuts disponibles. Monika González, 
regidora d’Accessibilitat i Diversitat Funcional, 
va llegir el manifest institucional del Dia de 
la Discapacitat i va aprofitar per lloar la tasca 
que fan TEAMAR i totes les entitats de la vila 
que treballen amb aquest col·lectiu. La festa 
també va comptar amb la participació de 
l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i altres 
membres de l’Equip de Govern. 

Festa de la Discapacitat en pro de l’accessibilitat, 
la inclusió i la igualtat
Una desena d’entitats van aprofitar el dia internacional del col·lectiu per explicar 
els seus projectes i activitats

  El públic es va interessar per l'activitat de les entitats. 
RAMON BOADELLA
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NADAL

La cavalcada de Reis tanca un Nadal  
semblant als anteriors a la pandèmia 

La cavalcada de Reis, que 
va recórrer diversos barris 
del Masnou el vespre del 5 

de gener, va ser el colofó d’unes 
festes nadalenques que s’han 
assemblat força a les anteriors 
a l’esclat de la pandèmia de 
la COVID-19. La programació 
d’enguany, amb una trentena 
d’activitats, contrasta amb la 
del Nadal de l’any passat, quan 
es va haver de renunciar a la 
major part de les festes i actes. 
Val a dir, però, que l’augment 
dels contagis registrats des del 
novembre va obligar a fer-hi 
modificacions. Més enllà d’això, 
alguns dels canvis han tingut 
molt bona rebuda, com el nou 
itinerari de la cavalcada, que 
va incloure el tram central de 
l’N-II. En ser la via més àmplia 
i transversal del municipi, 
va permetre que la multitud 
que va assistir-hi en gaudís 

amb la possibilitat d’evitar les 
aglomeracions. 

D’entre la trentena d’actes 
celebrats val la pena destacar 
el Nadalem, el parc d’activitats 
i tallers infantils. Durant quatre 
dies, entre el 27 i el 30 de 
desembre, s’hi van comptabilitzar 
2.366 visites. A més dels jocs 
lliures i les activitats permanents, 
com My little carnival, el 
trenet de Nadal, un circuit de 
psicomotricitat, una carpa de circ 

  Com és costum, els Reis d'Orient van arribar al Masnou navegant. RAMON BOADELLA

  NADALEM

El parc infantil va rebre 2.366 

visites d'un públic que va 

poder participar en jocs lliures, 

activitats permanents i tallers 

educatius

  Melcior, Gaspar i Baltasar saluden els nens i nenes. RAMON BOADELLA

  La cavalcada va acabar al Masnou Alt. 
RAMON BOADELLA

  Moltes entitats van col·laborar per 
fer la cavalcada. RAMON BOADELLA

EL MASNOU VIU    GENER 2022 15



NADAL

i una zona d’inflables, els nens i 
nenes també van divertir-se amb 
els tallers educatius del Museu 
de Matemàtiques de Catalunya 
i d’altres que van dur a terme 
diverses entitats.

El tret de sortida de les festes el 
va donar la Fira de Nadal, el cap 

de setmana de l’11 i el 12 de 
desembre. Es calcula que més de 
10.000 persones van passar per la 
plaça Nova de les Dones del Tèxtil 
per visitar les parades d’artesania i 
de comerços locals que s’hi havien 
instal·lat. Una de les principals 
novetats va ser el trenet gratuït 
habilitat per l’Ajuntament i que 

va utilitzar moltíssima gent per 
arribar-hi. A més, la Fira comptava 
amb un complet programa de jocs, 
espectacles, actuacions i altres 
activitats, bona part dels quals 
duts a terme per diverses entitats 
del municipi. La Fira l’organitza 
El Masnou Comerç, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

Coincidint amb la Fira, molta 
gent va afinar el paladar amb 
l’Enotast i amb les mostres de 
vermuts guanyadors dels Premis 
Vinari i de cerveses. El Mercat 
Municipal i Nou Masnou també 
van organitzar una bona colla 
d’activitats, que van ambientar el 
centre del Masnou per Nadal.

  El Mercat Municipal va organitzar concerts i altres activitats. RAMON BOADELLA

  En Mickey i la Minnie van passejar-se per la Fira de Nadal. RAMON BOADELLA

  Molta marxa en la Festa Solidària per La Marató de TV3. RAMON BOADELLA

  Diverses actuacions van fer ben amena la Fira de Nadal. RAMON BOADELLA  A la tradicional Sopa de Pedres hi va anar una gent una mica estranya. RAMON BOADELLA

 El públic va gaudir d'allò més amb les parades de la Fira de Nadal. RAMON BOADELLA
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MOLTES GRÀCIES!

L’èxit de les activitats 
nadalenques no hauria 
estat possible sense la feina 
desinteressada i l’esforç de 
moltes entitats i persones 
que hi han col·laborat. També 
cal estendre l’agraïment al 
públic, per haver seguit les 
recomanacions davant la 
COVID-19. Tot plegat tampoc 
no hauria estat possible sense 
la dedicació del personal 
municipal.

NADAL

L’esport també va tenir força 
protagonisme durant les festes. 
La Cursa de Sant Silvestre va 
celebrar la 42a edició el 26 
de desembre (vegeu la pàg. 
20). Alhora, cal constatar 
que el Primer Bany de l’Any 
s’ha consolidat com una de 
les grans cites de les festes. 
Prop de tres-centes persones 
de totes les edats van xalar 
d’allò més el matí de l’1 de 
gener, capbussant-se al mar i 
compartint una bona estona, 
amb molt d’humor, a la platja 
d’Ocata. El Primer Bany de l’Any 
és una iniciativa que organitzen 
el Club Natació El Masnou, el 
Club Ocata Vent i l’Ajuntament 
amb la col·laboració del Port del 
Masnou. 

  Una multitud va comprovar que l'aigua de mar és ben freda l'1 de gener. CEDIDA

 Tothom al tren del Nadalem! RAMON BOADELLA

  Carpa de circ al Complex Esportiu. RAMON BOADELLA

  Carta de desitjos enviada! RAMON BOADELLA

  Tallers educatius al parc infantil. RAMON BOADELLA

 I tu, què mires? RAMON BOADELLA

  Fanalet per rebre els Reis al port. RAMON BOADELLA

  El tió gegant va aguantar les bastonades 
amb un somriure. RAMON BOADELLA

  PRIMER BANY DE L’ANY

Prop de tres-centes 
persones van xalar d’allò 
més capbussant-se al mar i 
compartint una bona estona, 
amb molt d’humor, a la platja 
d’Ocata
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CULTURA

L’escriptor masnoví Ricard 
Sunyol ha estat guardonat 
amb el 24è Premi Mercè 

Rodoreda de contes i narracions 
pel llibre Declaració d’invencions. 
El premi, que atorguen Òmnium 
Cultural i la Fundació Enciclopèdia 
Catalana, inclou la publicació 
de l’obra guanyadora per part 
d’Edicions Proa. Sunyol va recollir 
el guardó en la 71 edició de la Nit 
de Santa Llúcia, Festa Òmnium de 

explicar històries que ens glacin 
el somriure a la cara”. El jurat n’ha 
destacat “l’originalitat de la veu i 
l’estil que travessa el conjunt de 
l’obra; també per l’experimentació 
formal i sonora i el joc amb el 
llenguatge”. Sunyol, des del 
faristol, va agrair que es premiés 
“una obra humorística, irreverent, 
paròdica i absurda que carrega 
contra convencions del món de la 
literatura catalana”. 

les Lletres Catalanes, que va tenir 
lloc el 14 de desembre al Teatre 
Nacional de Catalunya.

Segons la descripció publicada 
per Òmnium Cultural, Declaració 
d’invencions és un recull de relats 
“plens d’un humor absurdíssim, 
tan rialler com truculent”, una 
obra que “ens enfronta a un món 
cada cop més inhòspit, que no 
deixa de donar-nos motius per 

‘Declaració d’invencions’, de Ricard Sunyol,  
premi Mercè Rodoreda de contes i narracions

  L'autor rep el premi a la 71a Nit de 
Santa Llúcia. ÒMNIUM CULTURAL

L’Espai Escènic Iago Pericot ja ha encetat 
la programació gener-març del 2022, 
marcada per la qualitat i la diversitat 

de les propostes que s’hi podran veure. Les 
entrades per a gairebé tots els espectacles 
es poden comprar o reservar a la plataforma 
www.quedat.cat.

La pianista masnovina Ester Lecha va obrir 
la temporada amb el concert que va oferir el 
diumenge 16 de gener. Va assolir una bona 
entrada de públic, format, majoritàriament, 
per amants de la música clàssica. Van escoltar 
peces romàntiques de la primera meitat del 
segle XIX, entre les quals hi havia obres de 
Chopin, Beethoven, Liszt i Schumann.

La segona proposta de l’Espai Escènic arriba 
just després de tancar aquesta edició d’El 
Masnou Viu. Serà el torn d’una altra creació 
artística de quilòmetre zero: el Circ d’Hivern 
de LACAM (Col·lectiu d’Artistes Residents al 
Masnou). Faran dues sessions, el 22 i el 23 de 
gener, perquè tothom pugui gaudir de  
l'univers del circ, la música en directe, el teatre 
i l'humor.

La primera obra dramàtica de l’any de la 
sala masnovina es representarà el dissabte 
29 de gener. És el dia en què es podrà veure 
Equus, de Cop de Teatre. Es tracta d’un text 
de Peter Shaffer inspirat per la notícia del 
crim perpetrat per un adolescent que va ferir 
sis equins amb un punxó. El relat és gairebé 

detectivesc i es capbussa en la psicologia, les 
passions i els desenganys del jove i de la resta 
de personatges que ompliran l’escenari.

Dues setmanes després, el 13 de febrer, 
arribarà el torn d’Ovelles, de Flyhard 
Produccions. El públic podrà divertir-se 
d’allò més amb la història de tres germans 
de Barcelona que reben com a herència 
452 ovelles i no saben què fer-ne. Cada dia 
que passa perden diners alimentant-les i 
hauran de posar-se d’acord per trobar una 
solució definitiva.

Uns dies després, la música feta al Masnou 
tornarà a ressonar a la sala. El 18 de febrer hi 
haurà un concert guaridor: el Mantra Fest. 
Diversos intèrprets duran a terme el que es 
coneix com kirtan bhakti ioga, que és cantar 

amb el cor, el ioga de la devoció, la vibració i 
l’amor. L’entrada d’aquest esdeveniment es 
podrà adquirir a www.eventbrite.es.

El ja tradicional Concert d’Hivern de l’Escola 
Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
serà el 26 de febrer. Els conjunts instrumentals 
i vocals de l’escola interpretaran temes 
vinculats a les músiques de protesta, amb 
un repertori variat pel que fa als estils, les 
èpoques i el gènere de les composicions.

Tempus serà la primera obra de teatre familiar 
que es podrà veure enguany a Ca n’Humet, el 
13 de març. En Klaus, un vell rellotger, només 
diu “tempus”, però, amb l’ajuda d’una música 
original interpretada per un pianista, se les 
empescarà per parlar del temps i explicar la 
història dels rellotges a través d’un muntatge 
molt tendre i ple de poesia.

El cap de setmana següent arribarà el torn 
de la Mostra Biennal Iago Pericot. Serà el 19 
de març quan Clàudia Serrahima, Alicia Periz 
i Patrícia Hastewell Puig compartiran amb 
el públic les seves produccions de dansa 
i de teatre d’objectes. No en va, la Biennal 
Iago Pericot és una iniciativa que té la missió 
de donar suport a les idees i projectes de 
companyies i professionals joves de les 
arts escèniques. Al llarg del 2021, diverses 
companyies i creadors han dut a terme una 
residència artística a Ca n’Humet. Aquest any 
2022 ha arribat el moment de mostrar-les. 

L’Espai Escènic Iago Pericot aixeca el teló del 2022

  Equus, una obra detectivesca i psicològica. CEDIDA
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CULTURA

  “L’autre portrait”,  
de Miriam Colognesi. CEDIDA

  “L’origen de la matèria”,  
de Natalie Clark. CEDIDA

Aposta per consolidar el Masnou com a referent 
comarcal de les arts visuals
Gran diversitat de tècniques i llenguatges artístics, així com d'artistes novells i 
consagrats, en la programació del 2022

Al llarg del 2022, l’Espai 
Casinet i la Casa de Cultura 
acolliran una vintena de 

mostres i esdeveniments que 
refermen l’aposta del Masnou per 
erigir-se com un dels referents 
comarcals de les arts visuals. La 
diversitat creativa, la qualitat 
i l’heterogeneïtat són els tres 
conceptes que sintetitzen la 
programació d’enguany. S’hi 
podran veure treballs en pintura, 
fotografia, escultura, nous 
llenguatges artístics, història i 
patrimoni local... S’inaugura el 
21 de gener amb “Passavolant. 
El mapa màgic de la sèrie Plaça 
d’Ocata”, de Joan Casellas i 
Victòria Pujadas.

A més, es podran contemplar 
exposicions d’artistes 
internacionals, com Nicole 
Gagnum, que convidarà el públic 
a submergir-se en l’espectre 
cromàtic que ofereix la natura a 
través de la mostra “Violets are 
Blue” (Espai Casinet, març). D’altra 
banda, “L’origen de la matèria” 
(Casa de Cultura, abril i maig), 
de Natalie Clark, és una recerca 
escultòrica sobre les possibilitats 
del marbre de Carrara per 
expressar la força generadora de 
vida de la dona. 

Hi haurà propostes d’artistes amb 
lligams a l’estranger però que 
estan ben vinculats al Masnou i 
a Catalunya. Miriam Colognesi 
exposarà (Casa de Cultura, juny 
i juliol) un projecte que pretén 
crear un atles de la memòria amb 
materials d’arxiu i testimonis 
personals. També d’origen 
italià, Gianfranco La Cognata, a 
“Arquitratado” (Casa de Cultura, 
setembre i octubre), posa en valor 
objectes oblidats que guarden 
en si mateixos múltiples històries. 

en el circuit galerístic català, 
presenta “Alteracions” (Espai 
Casinet, maig), una indagació en 
el diàleg i la interacció de codis 
diferents a través de guarismes 
que adquireixen significats nous. 
Entre la primavera i l’estiu, el 
masnoví Sergi González mostrarà 
“Ple de mar” (Espai Casinet, del 10 
de juny al 3 de juliol), un recull de 
la varietat de llum i color d’aigües 
i onades.

Al novembre hi ha programada 
la segona edició del Premi 
de Fotoperiodisme Héctor 
Zampaglione (Premi Zampa), 
així com el Festival de Creació 
Contemporània Brama, 
que escamparà pel Masnou 
manifestacions artístiques 
trencadores fins ben entrat 
el desembre. A banda, entre 
l’octubre i el novembre tornaran 
les Jornades FEM, una cita 
imprescindible per als amants de 
la fotografia. 

Amb l’objectiu de continuar 
reforçant la xarxa entre els 
diferents agents que treballen 
per les arts visuals al municipi, la 
rehabilitada Sala C del Casinet 
acollirà apostes més arriscades i 
innovadores, com els “Desvaris i 
bagatel·les” (setembre i octubre) 
de Roger Puig. Encara hi haurà 
espai per a creadors més joves, a 
través de les mostres “Cada racó, 
un record” (Casa de Cultura, març 
i abril), de l’alumnat de l’Escola 
Ocata, i “Obres de l’alumnat del 

Aquesta mostra coincidirà en el 
temps amb “El divino Narciso” 
(Espai Casinet, setembre i 
octubre), d’Inka Martí, que 
continua profunditzant en l’obra 
de Juana Inés de la Cruz. 

Com és habitual, les propostes 
d’artistes del Masnou o 
vinculats amb el municipi 
ocupen un espai destacat en la 
programació. La videoinstal·lació 
“Passavolant. El mapa màgic de 
la sèrie Plaça d’Ocata” encetarà 
la programació del 2022 (Espai 
Casinet, gener i febrer) explorant 
una figura enigmàtica de la 
fotovideonovel·la Plaça d’Ocata, 
creada amb motiu del centenari 
del pintor Pere Pujadas. D’altra 
banda, Carla Benito mostrarà amb 
les pintures de “D’ací i d’allà” (Casa 
de Cultura, febrer) un recorregut 
pel Masnou. 

Jordi Navarro, admirat mestre 
i director de l’Escola Ocata 
durant una bona colla d’anys, 
mostrarà part del seu treball 
amb “Evolució i canvis de l’obra” 
(Espai Casinet, abril). José Luis 
Paz Fo, una presència habitual 

batxillerat artístic” (Sala C, març 
i abril), d’estudiants de l’IES 
Mediterrània. 

A més, s’incorporen a la 
programació exposicions que 
reivindiquen el valor de la història 
i el patrimoni del municipi, com 
“Cartells de Festa Major” (Sala 
C, juny i juliol), que mostrarà 
l’evolució de la festa grossa 
masnovina des de finals del 
segle XIX. Tampoc no passarà 
desapercebuda l’exposició “Dones 
emblemàtiques del Masnou” 
(Casa de Cultura, novembre i 
desembre). Dues mostres més 
evocaran el passat masnoví, si 
bé amplien el focus a l’àmbit 
supramunicipal. En primer lloc, 
“El llegat indià” (Casa de Cultura, 
maig i juny), una exposició de 
la Xarxa de Municipis Indians. A 
banda, “Estiueig de proximitat, 
1850-1950” (Espai Casinet, del 
juliol al setembre) convidarà a 
repensar l’entorn actual de la 
ciutat de Barcelona tot rastrejant 
la petjada d’una pràctica social 
que es va estendre en un radi no 
superior als 50 km de la capital 
catalana. 

 MÉS ENLLÀ DE LES MOSTRES

Són també cites importants 
el Premi de Fotoperiodisme 
Héctor Zampaglione, el 
Festival Brama i les Jornades 
FEM de fotografia
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ESPORTS

  Dones i homes van córrer alhora. LASANSI.COM

  Les curses infantils van tenir longituds d'entre 400 i 800 metres. LASANSI.COM

Èxit de participació en la 42a Sant Silvestre
Un total de 1.700 persones van participar en aquesta tradicional cursa masnovina

La quaranta-dosena edició 
de la Cursa de Sant Silvestre 
del Masnou, la més antiga 

de Catalunya, va aplegar el 26 
de desembre un total de 1.700 
corredors i corredores. Aquesta 
xifra fa que, a més, sigui la 
tercera Sant Silvestre amb més 
participants de Catalunya.

adults i longituds més curtes per 
als infantils, compreses entre els 
400 i els 800 metres.

Una altra novetat va ser que 
tant homes com dones corrien 
alhora. Dmitrijis Serjogins va ser el 
campió en la categoria masculina, 
amb un temps de 14 minuts i 28 

La cita d’enguany va estar 
marcada pel nou recorregut, 
que es va traslladar a l’N-II, en un 
tram d’anada i tornada entre la 
carretera d’Alella i la riera de Teià, 
i amb la línia de sortida i arribada 
just al davant de l’Ajuntament, 
amb una distància total de 5 
quilòmetres per als participants 

segons. Cristina Silva, atleta del 
club esportiu Ironwill BCN, va ser 
la guanyadora en la categoria 
femenina, amb un temps de 16 
minuts i 31 segons. Se’n poden 
consultar les classificacions i 
veure’n una completa galeria 
d’imatges a www.lasansi.com/
sant-silvestre-masnou.  
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TURISME

  Un carrer del nucli antic. CEDIDA

Tresmacarrons revalida 
l’estrella Michelin

A través d’itineraris, 
visites guiades i 
altres iniciatives, 

la programació del 2022 
d’activitats de Turisme i 
Patrimoni permet conèixer el 
valuós repertori d’edificis i llocs 
emblemàtics del municipi, a més 
de la seva història, gastronomia 
i altres atractius. 

La pràctica totalitat d’activitats 
requereixen inscripció prèvia. 
Les places són limitades. Es 
poden concertar a través del web 
www.elmasnou.cat/turisme i de 
l’Oficina de Turisme, que es 
troba a la Casa de Cultura 
(a/e: turisme@elmasnou.cat / 
tel.: 93 557 18 34).

  > ACTIVITATS

VISITA AL MUSEU MUNICIPAL 
DE NÀUTICA
Permet descobrir com el mar 
ha estat l’escenari i el motor del 
desenvolupament del municipi. 
L’exposició permanent se centra 
en l’època de major esplendor 
del Masnou, el segle XIX.

‘ESCAPE ROOM’ “EL MISTERI 
DE LES MINES D’AIGUA”
Una intrigant carta i una vella 
maleta trobades a les golfes de 
casa de l’avi Joan són el punt de 
partida d’aquest misteri. Teniu 
una hora per recopilar dades i 
testimonis, endinsar-vos en la 
Mina d'Aigua i examinar proves 
per resoldre el misteri.

ITINERARI “LES DONES 
DEL TÈXTIL AL MASNOU”
Repassarem la història de la 
indústria tèxtil del Masnou 
a partir dels testimonis de 
les seves protagonistes. 
Resseguirem la petjada 
d’algunes de les fàbriques 
que omplien el paisatge del 

municipi: Ca n’Humet, Cal 
Soberano, Sedalines el Pino o 
Can Xala.

ITINERARI “EL MASNOU, 
TERRA DE MAR”
Us convidem a una emocionant 
i enriquidora passejada pels 
carrers, edificis i racons més 
sorprenents del Masnou. 

ITINERARI “EL MODERNISTA 
DESCONEGUT: L’ARQUITECTE 
BONAVENTURA BASSEGODA 
I AMIGÓ”
Us convidem a conèixer la 
trajectòria personal i professional 
d’un dels arquitectes més 
importants del Modernisme 
al Masnou i a Catalunya. 
Descobrireu alguns dels edificis 
més emblemàtics que va 
projectar, com el Casino o l’Escola 
Ocata, així com d’altres que no 
són tan coneguts, com casa seva i 
habitatges privats.

EL MASNOU SOTA LES BOMBES
Itinerari cultural pels escenaris 
dels bombardejos i la Guerra 
Civil al Masnou. Descobrireu els 
llocs on van caure les bombes, 
qui les llançava i les estratègies 
que van fer servir les autoritats i 
la població civil per a la defensa 
passiva i activa.

EL CEMENTIRI DEL MASNOU, 
UN MUSEU A L’AIRE LLIURE
Visita per conèixer un conjunt 
de gran mèrit artístic promogut 
per una burgesia enriquida 
que va voler comptar amb els 
artistes més ben considerats del 
moment.

SUBHASTA CANTADA DE PEIX
Els pescadors de la Confraria 
Verge del Carme de Montgat, el 
Masnou i Premià de Mar venen 
diàriament a la llotja de Montgat 
el peix que pesquen cada matí, 

Un munt de reclams per descobrir el Masnou
La programació del 2022 d’activitats de Turisme i Patrimoni permet conèixer 
un excepcional catàleg d’edificis i llocs emblemàtics

mitjançant la subhasta cantada 
de peix. Cada any es traslladen al 
Masnou per la Festa Major.

“TASTA EL MASNOU”, 
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES 
LOCALS
Per degustar productes elaborats 
al Masnou, maridats amb vi de la 
DO Alella. Un sommelier expert 
conduirà l’activitat.

VISITA A LA MINA D’AIGUA
Visita a un tram de les mines 
d’aigua Cresta i Malet, que formen 
part d’un laberint de galeries de 
27 quilòmetres. L’activitat inclou 
la visita al Centre d’Interpretació. 
El tram de mines que es visita, 
d’uns 40 metres, recorre una 
galeria que es va reforçar per 

El restaurant masnoví 
Tresmacarrons, amb el 
xef Miquel Aldana al 

capdavant, ha revalidat la seva 
estrella a la gala de Premis 
Michelin 2022. La prestigiosa 
guia gastronòmica destaca la 

seva predilecció pels productes 
de temporada i de proximitat, 
el seu menú contemporani 
amb plats clàssics plens 
d’honestedat i l’amor de l’equip 
del restaurant per la feina ben 
feta. Enhorabona! 

facilitar-hi l’accés i garantir-hi 
la seguretat, així com un refugi 
antiaeri.

EL GRAN JOC “EL MASNOU, 
TERRA DE MAR”
Cursa per equips en què els 
participants heu de superar una 
sèrie de proves relacionades 
amb el patrimoni. Necessitareu 
un telèfon mòbil i un compte 
d’Instagram. 

VISITA GUIADA  
A CAN TEIXIDOR
És un dels edificis més destacats i 
desconeguts del Masnou. Situat 
en una posició preeminent, 
s’assimila a un mas fortificat, amb 
dependències pròpies d’una 
explotació agrícola i residencial. 
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 XAVI BARCELÓ GIMÉNEZENTREVISTA

Durant els mandats dels 
anys 2011-2015 i 2015-2019 
va exercir com a regidora a 
l’Ajuntament del Masnou. Com 
valora el seu pas pel consistori 
i com ha estat tornar a dedicar-
se plenament al sector de la 
infermeria? 

Ha estat una experiència que 
definiria com a completa, ja que 
a l'inici del primer mandat ens va 
tocar gestionar la crisi econòmica, 
que finalment va esdevenir una 
crisi social també. Hi havia una 

gran desconfiança cap als polítics 
per part de la ciutadania i, als 
que ens hi dedicàvem des de 
la proximitat dels ajuntaments, 
ens va tocar ser molt creatius i 
empàtics. Calia fer pinya i treballar 
pel bé comú, perquè els temps 
eren complicats. També vaig tenir 
l'oportunitat de treballar des de 
primera línia per la democràcia i 
la llibertat del meu país i aquesta 
ha estat una experiència intensa 
i apassionant. Al llarg dels dos 
mandats vaig aprendre moltíssim 
i va ser una experiència molt 

intensa de la qual guardo molt 
bons records. Jo tenia molt clar 
que aquesta seria una etapa de la 
meva vida i que volia retornar a 
la meva gran passió professional, 

que és la infermeria, tenir cura de 
les persones i ser al seu costat.

Vostè forma part de la Taula de 
Salut Comunitària del Masnou. 
Com està essent el treball i la 
coordinació amb els diferents 
agents socials de l’àmbit 
sociosanitari del municipi? 

Des de la Taula de Salut 
Comunitària fem tasques de 
coordinació i assessorament 
per donar suport i eines tant 
a l’Ajuntament com a centres 

Noemí Condeminas
Infermera de l’ICS del CAP Premià de Mar i membre de la Taula de Salut 
Comunitària del Masnou

“L’afectació al Masnou no ha estat diferent de la d’altres 
municipis. Malauradament, aquesta pandèmia ha afectat 
tothom d’una manera o altra, ja sigui en l’àmbit de la salut, 
laboral o emocional”

Diplomada en Infermeria, postgraduada en 
l’especialitat de Malalties Infeccioses i màster 
en Gestió i Administració Sanitària, Noemí 
Condeminas és infermera de l’ICS del CAP 
Premià de Mar, dins la Unitat d’Atenció a la 
Cronicitat Complexa, com a referent dels centres 
residencials. Al llarg de la seva vida professional, 
Condeminas ha exercit d’infermera en diferents 
àmbits assistencials: com a directora d’un 
centre residencial, directora de formació d’una 
empresa mèdica i, també, ha format part de 
l’equip de direcció de la Fundació Maresme.

Masnovina de tota la vida i mare de dos fills, 
Condeminas està molt vinculada al teixit 
associatiu del municipi, ja que col·labora en 
diferents associacions i entitats, com l’AMPA 
de l’Escola Sagrada Família, com a voluntària 
de la Creu Roja durant més de deu anys, com 
a voluntària de la Fundació Ivan Mañero de 
Càritas i com a membre de la Junta d’El Masnou 
Basquetbol. D’ençà que va començar la 
pandèmia, Condeminas forma part de la Taula 
de Salut Comunitària del Masnou.   Noemí Condeminas, a l’entrada del CAP Premià de Mar. CEDIDA

"Fins que la pandèmia 
no remeti, no podrem 
valorar la dimensió real 
de l'afectació en la salut 
mental"
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ENTREVISTA

"És fonamental conèixer 
les necessitats de les 
persones per poder 
donar-los el suport 
necessari en cada cas"

residencials i diferents col·lectius 
que ho han requerit. La 
interlocució sempre l’hem feta a 
través de l’Ajuntament i això ha 
facilitat molt la feina a l’hora de 
donar resposta de manera ràpida 
i efectiva. 

Els membres de la Taula esteu 
en constant contacte amb el 
consistori per tal d’assessorar-
lo en matèria de salut 
comunitària. Com considera 
que ha estat l’afectació de la 
pandèmia al Masnou?

L’afectació al Masnou no ha estat 
diferent de la d’altres municipis. 
Malauradament, aquesta 
pandèmia ha afectat tothom 
d’una manera o altra, ja sigui 
en l’àmbit de la salut, laboral o 
emocional. Vam perdre alguns 
masnovins i masnovines, sobretot 
en la primera i la segona onades, 
i això és terrible. En l’actualitat 
estem ja en la sisena i aquesta 
ha vingut amb un alt nivell de 
contagis. Cal ser més prudents 
que mai i extremar les mesures 
d’higiene, prevenció i potenciació 
de la vacunació. Només així 
podrem anar tornant a aquesta 
anhelada normalitat.

Fa gairebé dos anys que la 
COVID ens obliga a viure en una 
situació d’alerta i precaució 
constants. Evitar el contacte 
social, el confinament o la 
limitació en la mobilitat, entre 
d’altres, són part del nostre dia 
a dia. Com creu que aquestes 
mesures han afectat la salut 
mental de les persones?

Els efectes en la salut mental de 
les persones per la pandèmia 
són directes per als qui pateixen 
la malaltia i també hi ha els 
indirectes, els derivats de la 

complex i dur, tant per a ells com 
per a les seves famílies, però 
altament efectiu, i el resultat és la 
gran diferència entre la primera 
onada i les posteriors. 

Les persones amb algun tipus 
de discapacitat són les més 
afectades per la pandèmia i, 
en molts casos, la cronificació 
de les seves situacions les ha 
afectades encara més. Com es 
cronifiquen aquestes situacions 
i quins factors hi intervenen?

Al llarg de la vida, les persones 
poden contraure diferents 
malalties. En funció de quina 
sigui i de la intensitat i les 
característiques de la persona 
(edat, sexe, predisposició, estil de 
vida…), les conseqüències poden 
ser diverses. En alguns casos, si 
l’evolució és positiva, millorarà 
o desapareixerà, mentre que en 
d’altres es poden desencadenar 
situacions de dependència. Per 
aquest motiu és molt important 
la tasca que des de l’atenció 
primària es duu a terme de 
prevenció i detecció precoç. 

situació que ha generat la COVID. 
L’aïllament social i emocional i 
els dubtes i les pors han generat 
angoixa i ansietat. No obstant 
això, crec que fins que aquesta 
pandèmia no remeti no podrem 
valorar la dimensió d’aquesta 
afectació.

Un altre dels col·lectius més 
afectats per la COVID-19 ha 
estat la gent gran, al qual 
s’afegeixen altres factors, com 
la solitud o la dependència. 
Quines situacions i afectacions 
us esteu trobant?

Tot i que no està demostrada 
una relació directa entre 
gent gran i risc de contraure 
coronavirus, sí que tenen més 
risc de patir complicacions greus, 
relacionades amb l’envelliment 
i les malalties cròniques que ja 
pateixen. Per aquests motius, 
els protocols elaborats pel 
Departament de Salut han estat 
primordials per salvaguardar les 
persones més fràgils i, en especial, 
les persones grans residents 
en centres. L’aïllament ha estat 

Conèixer les necessitats de les 
persones per poder donar-los el 
suport necessari en cada cas és 
fonamental.

Com esteu gestionant, des 
de l’àmbit sanitari, l’atenció 
als diferents col·lectius amb 
cronificació complexa?

Per garantir qualitat en l’atenció 
i un abordatge que aporti 
respostes a aquests col·lectius des 
de les diferents unitats, seguim 
el model que el Departament de 
Salut va elaborar l’any 2020, unes 
bases conceptuals i un model 
d’atenció per a les persones 
fràgils amb cronicitat complexa o 
avançada. Aquesta ha esdevingut 
una eina fonamental basada 
en un triple abordatge de la 
cronicitat, una triple visió: la de 
les persones, que són el centre 
del model d’atenció; la dels 
professionals i els equips com 
a garants de bones pràctiques 
i qualitat assistencial, i amb 
la mirada poblacional com 
a element necessari per a la 
planificació. 

  La infermera està molt vinculada al teixit associatiu del Masnou. CEDIDA
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PUNT DE TROBADA

La Federació del Comerç, 
la Indústria i el Turisme 
del Masnou, coneguda 

actualment com El Masnou 
Comerç, va ser fundada 
per diversos comerciants i 
empresaris masnovins als 
voltants de l’any 2000 amb 
l’objectiu de crear un espai per 
dinamitzar de forma unitària 
el comerç local enfront de les 
grans àrees comercials, que 
en aquell moment estaven en 
expansió arreu del territori, i 
fomentar la consciència de la 
proximitat, local o de quilòmetre 
zero, que no eren encara una 
tendència consolidada entre els 
consumidors locals.

Vint-i-dos anys després, El 
Masnou Comerç segueix 
dinamitzant el comerç i la petita 
empresa local del Masnou a 
través d’accions de comunicació, 
ofertes de serveis, promocions i, 
també, a través de l’organització 
de fires i mostres. A més, 
s’ha erigit com una entitat 
reconeguda a la vila, i exerceix fins 
i tot de figura d’interlocució entre 
el comerç masnoví i les diferents 

s’ha anat seguint durant la seva 
trajectòria i, més concretament, 
volen fer valdre els esforços 
emprats durant l’any 2021. Per 
aquest motiu, en els detalls del 
pla de treball del 2022 destaquen 
la priorització en la interlocució 
amb la ciutadania mitjançant 
diverses accions de promoció 
i difusió, però introduint-hi 
accions de caràcter comunitari 
i social que, al mateix temps, 
aportin valor i singularitat al 
municipi.

Des de l’entitat consideren que 
aquest 2022 és un any capital 
per sortir al carrer i mostrar tot 
el que ofereix el comerç local, 
després d’aquests anys de 
pandèmia tan durs als quals 
els comerços s’han adaptat 
com han pogut. Sectors com la 
restauració o l’estètica han hagut 
d’incorporar massa ràpid unes 
mesures que, tal com consideren 
des de la Federació, es podrien 
haver planificat amb més temps. 
Per aquest motiu, el col·lectiu 
reclama més planificació, consens 

administracions municipals i 
supramunicipals.

De fet, des de la Federació 
consideren que la seva fluida 
relació amb l'Ajuntament, amb el 
qual comparteixen informacions 
i mantenen un diàleg constant, 
és un dels pilars fonamentals 
per al desenvolupament de les 
accions que duen a terme a la vila. 
Malgrat això, també consideren 
que han de millorar com a 
interlocutors i treballar perquè el 
comerç i el consistori utilitzin les 
seves plataformes per establir un 
diàleg més continu.

Amb una Junta Directiva 
recentment renovada, des de 
l’entitat tenen la voluntat de 
continuar la línia de treball que 

i organització en l’aplicació de 
mesures futures.

En la mateixa línia, el col·lectiu 
considera que el comerç 
ha sobreviscut adaptant-se 
a la situació. De la mateixa 
manera que va passar amb la 
digitalització, en què van trobar 
oportunitats en l’aplicació de la 
tecnologia en la seva activitat 
diària per adaptar-se a les noves 
formes de consum, també tenen 
molt clar que la seva fortalesa rau 
en l’essència del comerç local, que 
segueix essent l’especialització i 
l’atenció propera i humana. 

“Des de fa uns anys, hi ha una 
tendència a valorar el consum 
de proximitat, i hem d’aprofitar-
la. Les grans superfícies potser 
eren més una amenaça fa una 
dècada que ara. S’ha fet feina 
des d’entitats, administracions i 
associacions perquè la ciutadania 
valori el producte local i els 
beneficis que comporta a la 
comunitat”, asseguren des de 
l’entitat.  

“Aquest 2022 és un any capital per sortir al carrer i mostrar 
tot el que ofereix el comerç local”
La nova Junta Directiva d’El Masnou Comerç veu prioritària la interlocució amb la 
ciutadania en el pla de treball d’enguany

  La dinamització del comerç local és una de les prioritats de l'entitat. CEDIDA

 RESILIÈNCIA

El col·lectiu creu que el comerç 
ha sobreviscut adaptant-
se a la situació i reforçant 
l'especialització i l'atenció 
propera i humana

  La Fira de Nadal ha estat una iniciativa organitzada per El Masnou Comerç. CEDIDA
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AGENDA Del 21 de gener al 18 de febrer

  GENER

Divendres 21
19 h
Lloc: Espai Casinet

Acció inaugural de la 
videoinstal·lació “Passavolant. 
El mapa màgic de la sèrie Plaça 
d’Ocata”

Aquesta videoinstal·lació explora el 
recorregut d’una figura enigmàtica 
que apareix als capítols de la 
fotovideonovel·la Plaça d’Ocata 
(www.placadocata.com), dirigida per 
Joan Casellas i Victòria Pujadas 
amb motiu del centenari del pintor 
Pere Pujadas.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 22
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Nans i gegants 
monstruosos

Per a famílies amb infants a partir 
de 4 anys. A càrrec de la narradora 
Rosa Pinyol.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Circ d’hivern

Artistes internacionals residents al 
Maresme faran gaudir en família de 
l’univers del món del circ, la música 
en directe, el teatre i l’humor. Dues 
sessions: dissabte 22 i diumenge 23 
de gener.
Preu: 10 euros (adults) / 6 euros 
(menors de 12 anys). 
Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 23
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Circ d’hivern

Artistes internacionals residents al 
Maresme faran gaudir en família de 
l’univers del món del circ, la música en 
directe, el teatre i l’humor. Dues sessions: 
dissabte 22 i diumenge 23 de gener.
Preu: 10 euros (adults) / 6 euros 
(menors de 12 anys). 
Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 25
11 h
Lloc: Casa de Cultura

Passejades culturals

Visita a l’antiga casa modernista Villa 
Rosa, la residència d’estiueig del 
matrimoni Sensat Pagès. En aquesta 
visita es descobrirà aquesta casa, 

Espectacle recomanat a partir dels 10 
anys. Peter Shaffer s’inspirà a escriure 
aquest text després de llegir als diaris un 
crim perpetrat per un adolescent que ferí 
sis equins amb un punxó. El dramaturg 
anglès va escriure un relat fictici, gairebé 
detectivesc, una aproximació íntima a la 
figura del jove Alan Strang a través de les 
converses tingudes amb el seu psicòleg, 
Martin Dysart, que fan referència a les 
passions i desenganys més personals 
del jove i dels diversos personatges que 
conformen el text.
Un relat que ens condueix fins a 
l’escena del crim i que ens ofereix 
moments d’intensitat poètica, repulsió, 
joc i acció en el que no deixa de ser un 
retrat naturalista de la nostra societat.
Preu: 10 euros. 
Entrades a www.quedat.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 30
11 h
Lloc d’inici: Casa de Cultura

Itinerari “El Masnou sota  
les bombes”

Itinerari cultural pels escenaris dels 
bombardejos i la Guerra Civil al 
Masnou. Descobrireu els llocs on van 
caure les bombes, qui les llançava i 
les estratègies que van fer servir les 
autoritats i la població civil per a la 
defensa passiva i activa.
Informació i reserves a  
www.elmasnou.cat/turisme i a l’Oficina 
de Turisme (tel. 93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal 
de Nàutica.

  FEBRER

Dimarts 1
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “L’esclat musical  
de l’Europa del Noucents”

Conferència a càrrec de Xavier 
Chevarria Talarn, seguida d’un col·loqui 
obert. Acte per a socis i sòcies de l’Aula 
d’Extensió Universitària del Masnou 
(AEUM).
Ho organitza: AEUM.

Dijous 3
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre) 

Presentació del llibre Cent dates 
de la història del Masnou que cal 
conèixer

A càrrec de l’autor, Joan Muray. Setè 
número de la col·lecció “Quaderns 
d’Història Local del Masnou”. Les 
persones que assisteixin a l’acte rebran 

qui eren els indians i quines són les 
principals característiques de l’estil 
modernista. Activitat gratuïta per a la 
gent gran. Inscripcions al web 
www.elmasnou.cat/activitats-per-a-
gent-gran, al correu electrònic gent.
gran@elmasnou.cat o al número de 
telèfon 93 557 17 77.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre Identifica 
les emocions: converteix-te en un 
autèntic agent emocional

A càrrec dels autors, Ana Farré  
i Oriol Lugo.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dimecres 26
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de lectura: Els dits dels arbres

Amb la presència de l’autora, Anna 
Maria Villalonga. Novel·la que fa visible 
la malaltia mental, que es mostra 
sense pudor, amb un to irònic, amb 
cruesa en certs moments, però sense 
estigmatitzar-la.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dijous 27
De 10 a 12 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Dia de la Pau

Dies 27 i 28 de gener. Les escoles i 
instituts del Masnou commemoraran 
el Dia de la Pau i la No-violència 
reflexionant a l’entorn de l’escola arreu 
del món. L’alumnat de 4t de primària 
i 2n de secundària realitzarà una 
instal·lació a la plaça d’Ocata que es 
podrà veure fins al 4 de febrer.
Ho organitza: Ajuntament i centres 
educatius del Masnou.

Dissabte 29
11 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Presentació del documental  
Xueta Island

Projecció del documental (11 h) 
i col·loqui posterior (12 h), amb 
Ofer Laszewicki (codirector del 
documental), Vicenç Villatoro (director 
del Memorial Democràtic) i Jaume 
Oliveras (alcalde del Masnou).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Equus

un exemplar del llibre. A partir de 
l’endemà, el llibre es distribuirà de 
franc al Museu de Nàutica i a l’Arxiu 
Municipal.
Ho organitza: Arxiu Municipal del 
Masnou.

Divendres 4

19 h
Lloc: Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició “D’ací  
i d’allà”, de Carla Benito Pros

Un recorregut pel poble. Una mirada 
atenta, per parar el temps en aquest 
món que va tan de pressa. Carrers 
pintats els matins de diumenge, quan 
l’eufòria dels seus habitants es refugia 
en l’ombra del vermut. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 8
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Cosins de ximpanzés i 
parents de neandertals”

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

Diumenge 13
11 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Visita guiada a la Mina d’Aigua

Visita a un tram de les mines d’aigua 
Cresta i Malet, d’uns 40 metres de 
longitud, que es va reforçar per 
facilitar-hi l’accés i garantir-hi la 
seguretat, així com un refugi antiaeri. 
El tram forma part d’un laberint de 
galeries de 27 quilòmetres. L’activitat 
inclou la visita al Centre d’Interpretació, 
en el qual s’ha recreat l’eixida o pati 
d’una casa benestant del municipi amb 
el típic safareig. Places limitades.
Informació i reserves: www.elmasnou.
cat/turisme i a l’Oficina de Turisme (tel. 
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica.

19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Ovelles
Tres germans de Barcelona reben com 
a herència 452 ovelles. Queden per 
discutir què en faran. Cada dia que 
passa perden diners alimentant-les; 
així doncs, la decisió s’ha de prendre 
ràpidament. D’aquesta reunió n’haurà 
de sortir la solució definitiva, però 
posar-se d’acord no serà fàcil.
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AGENDA Del 21 de gener al 18 de febrer

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
VIAMAR

2
DOMÍNGUEZ

3
FÀBREGAS

4
RIERA

5
OCATA

6
OCATA

7
DOMÍNGUEZ

8
AYMAR

9
AYMAR

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
OCATA

16
OCATA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
RIERA

23
RIERA

24
VIAMAR

25
DOMÍNGUEZ

26
AYMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
FÀBREGAS

30
FÀBREGAS

31
DOMÍNGUEZ

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
AYMAR

2
OCATA

3
RIERA

4
FÀBREGAS

5
VIAMAR

6
VIAMAR

7
AYMAR

8
OCATA

9
RIERA

10
FÀBREGAS

11
VIAMAR

12
DOMÍNGUEZ

13
DOMÍNGUEZ

14
OCATA

15
RIERA

16
FÀBREGAS

17
VIAMAR

18
DOMÍNGUEZ

19
AYMAR

20
AYMAR

21
RIERA

22
FÀBREGAS

23
VIAMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
AYMAR

26
OCATA

27
OCATA

28
FÀBREGAS

GENER

FEBRER

EXPOSICIONS 
Del 7 de gener al 28 de febrer 
A la Biblioteca Joan Coromines
“El meu nom és Calotriton”
Exposició sobre el tritó del Montseny 
dins el marc del projecte Parcs i 
Biblioteques. És una espècie d’amfibi 
que es troba exclusivament en aquest 
massís. L’exposició presenta de 
forma divulgativa els valors del tritó 
del Montseny per a la conservació, 
la seva problemàtica i les solucions 
suggerides des del projecte Life Tritó 
Montseny.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Del 10 al 31 de gener
A la Biblioteca Joan Coromines
“Fruites i verdures, els colors 
que ens alimenten”
Mostra artística d’alumnes de 
secundària, Any Internacional de les 
Fruites i Verdures.
Ho organitza: Associació UNESCO El 
Masnou i Biblioteca Joan Coromines.

Del 21 de gener al 20 de febrer
A l’Espai Casinet
“Passavolant. El mapa màgic 
de la sèrie Plaça d’Ocata”
Acció inaugural el 21 de gener, a 
les 19 h. La fotovideonovel·la Plaça 
d’Ocata (www.placadocata.com), 
dirigida per Joan Casellas i Victòria 
Pujadas amb motiu del centenari del 
pintor Pere Pujadas, presenta al final 
de cada capítol una figura anònima 
que creua l’espai amb un objecte a la 
mà. La videoinstal·lació “Passavolant” 

explora el recorregut d’aquesta 
figura enigmàtica, dins d’un procés 
creatiu que sempre és completat per 
l’espectador.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Del 27 de gener al 4 de febrer
A la plaça d’Ocata
Instal·lació del Dia de la Pau 
realitzada per estudiants
Les escoles i instituts del Masnou 
commemoraran el Dia de la Pau i la 
No-violència reflexionant a l’entorn 
de l’escola arreu del món. L’alumnat 
de 4t de primària i 2n de secundària 
realitzarà una instal·lació a la plaça 
d’Ocata els dies 27 i 28 de gener que 
es podrà veure fins al 4 de febrer.
Ho organitzen: Ajuntament i centres 
educatius del Masnou.

Del 4 al 27 de febrer
A la Casa de Cultura
Carla Benito Pros: “D’ací i d’allà”
Inauguració el 4 de febrer a les 19 h. 
Un recorregut pel poble. Una mirada 
atenta, per parar el temps en aquest 
món que va tan de pressa. Carrers 
pintats els matins de diumenge, quan 
l’eufòria dels seus habitants es refugia 
en l’ombra del vermut. Potser ja l’heu 
vista, plantada amb el seu cavallet als 
voltants de la plaça d’Ocata. Potser 
aquesta mirada ens acosta una mica 
més als contrastos de la nostra terra. 
Aquesta que ho fou i ho serà, si la 
cuidem, ens aturem per gaudir-ne en 
calma i en respectem la història.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

RECOLLIDA D’ARBRES DE NADAL

Del 13 al 31 de gener, als punts de recollida instal·lats a les places de Marcel·lina 
de Monteys, de Ramón y Cajal i d’Espanya i als jardins dels Països Catalans.

AULA D’ESTUDI D’HIVERN

Del 2 al 23 de gener, a la Biblioteca Joan Coromines. De dilluns a dijous, de 20 a 
24 h. Dissabtes i diumenges, de 18 a 24 h. El servei de wifi serà accessible amb el 
carnet de la biblioteca. Els serveis de préstec, consulta de documents i reserva 
d’ordinadors no funcionaran durant aquest horari. A partir de 16 anys.

RENOVACIÓ DEL DNI

Cal trucar al telèfon d’Atenció Ciutadana (93 557 17 77), de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14 h, o els dijous, de 16 a 19 h per reservar cita. Són limitades (30) 
i només se’n concediran dues per persona. Es donaran, prioritàriament, a 
la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda. Si no s’exhaureixen, es 
donaran a la resta de persones interessades. També es prioritzaran les persones 
empadronades al municipi, que s’hauran d’acreditar amb el DNI original. Les 
renovacions es fan un cop al mes, alternativament, a Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12) i a Can Malet (pg. de Marià Rossell, 11). 

WHATSAPP D’ATENCIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament ha obert un nou canal d’atenció ciutadana al WhatsApp. Per 
utilitzar-lo, només cal entrar a l’aplicació i enviar un missatge que digui “Hola” al 
número 673 638 003. També s’hi pot accedir a través d’aquest enllaç: 
aju.cat/elmasnou. Entre moltes altres funcions —com fer consultes i enviar 
queixes o suggeriments—, permet demanar cita prèvia per a l’atenció 
presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

DEIXALLERIA MÒBIL

Per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h. 
Ubicació
Del 25 al 30 de gener: Torrent de Can Gaio.
Del 8 al 13 de febrer: Carrer d’Itàlia/plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Del 22 al 27 de febrer: Avinguda de Pau Casals.

Preu 10 euros. Entrades a www.quedat.
cat. A partir de 10 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 15
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Com hem arribat al 
trasplantament d’òrgans sòlids? 
Des de la mitologia fins a la 
tecnologia”

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

Dijous 17
20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Òpera en diferit

En la imponent Sorra di Verona, 
la soprano Sonya Yoncheva i el 
tenor Vittorio Grigolo presenten 
una vetllada d’àries i duos d’amor 
operístic. La passió que crema, 

consumeix i a vegades mata és el 
tema central d’aquest concert, que 
inclou àries de Roméo et Juliette, Tosca, 
La bohème, Madama Butterfly i La 
traviata, totes dirigides per Plácido 
Domingo.
Més informació i entrades a: 
www.cinemalacalandria.com. 
Ho organitza: Cinema La Calàndria.

Divendres 18
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Música: Mantra Fest

Kirtan bhakti ioga és cantar amb el 
cor. És el ioga de la devoció, de la 
vibració, de l’amor. Es crea un vincle 
emocionant entre músics i públic, 
on tothom forma part d’una creació 
única. La repetició dels mantres 
mitjançant el cant o el pensament 
dissol les tensions i connecta la 
persona amb el seu ésser més íntim, 
on resideix l’amor.
Preu: 20 euros. 
Entrades a www.eventbrite.es.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
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PARTICIPACIÓ

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donar-vos d'alta al butlletí 

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

Les fotos que més
agraden a les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

@ALBERTTENAS

ARXIU MUNICIPAL TERESA TORRES.

@MRIFAB

@RAMON_BOADELLA

Festa dels Tres Tombs amb motiu del dia de Sant Antoni de l’any 1913, a 
la plaça de Can Ramon (actual plaça de Jaume Bertran). 
Autor: El Siglo. 
Procedència: revista La Hormiga de Oro, 25 de gener de 1913.

Fins quan estarà tallat al trànsit el tram del carrer de Navarra
en obres?

És previst que el tram afectat estigui tallat al trànsit durant uns tres 
mesos, aproximadament, fins que s’acabin les obres. Els treballs, que 
van començar el 14 de gener, consisteixen en la reurbanització del 
tram del carrer de Navarra comprès entre el passeig de Romà Fabra i el 
carrer de Roger de Flor.

L’objectiu principal de la intervenció és millorar-hi l’accessibilitat. Les 
voreres, que fins ara eren molt estretes,  guanyaran amplada, fins als 
dos metres. Això obliga a suprimir les places d’aparcament del cantó 
mar d’aquest tram, a causa de la manca d’espai. A banda, s’hi renova 
l’asfalt, l’enllumenat, el clavegueram i les xarxes de subministrament 
d’aigua i electricitat. L’Ajuntament té la intenció de reurbanitzar nous 
trams del carrer de Navarra en futures fases i seguint el mateix patró.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (04/01/2022)
Ja s’acosta la Cavalcada!
Inici: N-II, estació d’#ElMasnou.
Els Reis arribaran al port, però s’hi limitarà l’aforament. 
Eviteu aglomeracions.
Cal dipositar les cartes a les bústies. Els Reis no les agafaran ni repartiran 
caramels.
Info.: https://bit.ly/3pNX7W9  

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (08/01/2022)
#ElMasnou s’uneix a la #MaratóDonantsCAT.
Vine el dimarts 11 de gener a donar sang:
Els Vienesos (c. Segarra, 14).
De 17 a 21 h.
Apunta-t’hi!
Xarxes: @donarsang 
WhatsApp: 677 07 17 56
Anima algú a estrenar-s’hi i compartiu-ho amb l’etiqueta #GeneracióD.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (02/01/2022)
Avui arriben els carters reials a #ElMasnou per recollir les cartes als Reis 
d’Orient!
2 gener, d’11 a 13 h, parc del Llac.
2 gener, de 17 a 20 h, pl. Ramón y Cajal.
3 gener, de 17 a 20 h, jardins dels Països Catalans.
4 gener, de 17 a 20 h, pl. Nova de les Dones del Tèxtil.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (05/01/2022)
Els Reis d’Orient ja han arribat al port d’#ElMasnou! 
Un cop l’alcalde els lliuri la clau màgica perquè puguin entrar a totes les 
cases de la vila, arrencarà la cavalcada.
Comença a l’N-II, davant l’estació del Masnou.
Consulteu-ne el recorregut: pic.twitter.com/KFh9lDDrkQ

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (05/01/2022)
Sis persones s’incorporen a la plantilla de l’Aj. d’#ElMasnou.
Tres agents de la Policia Local.
Tres persones contractades a través del programa Treball i Formació  
d’@ocupaciocat: un agent cívic i dues auxiliars per a l’Àrea de Comunitat 
i Persones.
Benvinguts/des!
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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els res-
ponsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb 
les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Cristina Ramos
Regidora del Grup 
Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal 
de Fem Masnou

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

són aconseguir el 2030 una reducció del 
55% de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle respecte al 2005 mitjançant 
l’eficiència energètica i un major ús 
de fonts renovables, amb la finalitat 
d’aconseguir la neutralitat climàtica el 
2050. Entre els compromisos adquirits hi 
ha la redacció del Pla d’acció per l’energia 
sostenible i el clima, que conformen el 
Pla de transició energètica municipal, 
aprovat també al Ple de desembre, i el Pla 
d’adaptació al canvi climàtic, que seguint 
els criteris europeus està elaborant el 
Consell Comarcal del Maresme.

La transició energètica és clau per a 
l’assoliment de la reducció de les emissions 
i per garantir l’accés a una energia segura i 

sostenible, a més de permetre l’avanç cap 
a un Masnou més resilient. El Pla defineix 
sis eixos estratègics: gestió energètica 
municipal orientada a la màxima eficiència; 
autoconsum renovable i comunitats 
energètiques locals; rehabilitació 
energètica d’edificis; informació i 
assessorament per fer una transició 
climàtica justa; mobilitat sense cotxe i 
eficiència en l’ús del vehicle privat amb 
l’electrificació del parc mòbil; i fiscalitat 
ambiental. I estableix 60 accions, 25 de 
les quals estan en curs, per aconseguir 
un estalvi estimat de 6.260 tones de 
CO2/any. Per aquesta raó, hem dotat el 
pressupost del 2022 per a comunitats 
energètiques, instal·lacions d’autoconsum 
i punts de recàrrega, i estem aprofitant les 

oportunitats de finançament, com ara els 
programes europeus Next Generation o les 
subvencions de la Generalitat de Catalunya 
i de la Diputació de Barcelona.

Una altra de les principals estratègies en 
la transició ecològica per posar fre al canvi 
climàtic és la reducció dels residus. Per 
això estem reforçant la recollida comercial 
del paper/cartró, i els propers mesos 
impulsarem en una zona del municipi una 
prova pilot de recollida domèstica porta 
a porta, sistema que permetrà l’aplicació 
d’una taxa justa. Per tot plegat, avancem 
amb una ambiciosa agenda 2030 i posem 
el nostre granet de sorra des del Masnou 
per revertir el canvi climàtic, una de les 
prioritats d’ERC-AM d’aquest mandat.

per destinar a ajuts als casals d’estiu, una 
quantitat ridícula que posa en evidència, 
una vegada més, el cinisme amb què 
després presumeixen d’haver aprovat un 
pressupost que incrementa la despesa 
social, quan en realitat ja saben que aquells 
diners no se’ls acabaran gastant, fent servir 
tripijocs com els d’aquests sistemes d’ajuts 
que, en lloc de reduir les desigualtats, les 
augmenta. On aniran a parar, novament, 
aquells diners que han pressupostat per 
ajudar la gent que més els necessita per 
pagar el lloguer, el transport o les despeses 
d’extraescolars o casals d’estiu, i que, com 
ja saben, no es gastaran amb aquesta 
finalitat? No ens prenguin el pèl.

Aquest sistema que han triat és el de fer 
competir veïns i veïnes pels recursos 

públics, com si fossin subvencions. 
Cadascú presenta una sèrie de 
documentació amb uns requisits que, 
un cop valorats, assignen una puntuació 
que serveix per calcular l’ajut que et 
correspon. Sabem, perquè ens ho diuen 
tots els estudis, que el principal factor que 
explica la desigualtat social és l’educació: 
com menys formació, més vulnerabilitat 
social i econòmica; com menys nivell 
d’estudis, més dificultats per accedir a 
tràmits administratius complexos com 
una convocatòria de subvencions i més 
dificultats per accedir-hi en igualtat de 
condicions respecte a persones amb més 
habilitat per treure una millor valoració 
en el procés. I, per si fos poc, aquest 
mecanisme exigeix avançar un import 
que no saps si et serà bonificat mesos 

després amb un ajut, quan sabem que són 
precisament les persones més vulnerables 
les que no estan en condicions d’avançar 
res. Es tracta d’un sistema pervers que 
deixarà fora les famílies que més ho 
necessiten.

Des de Fem Masnou exigim al Govern 
d’ERC i PSC que rectifiqui. Cal recuperar 
el model basat en el criteri de les 
professionals. Treballadores i educadores 
socials que s’han format precisament 
per valorar la situació i les necessitats 
personals de qui més ho necessita. 
Apostem per reforçar els serveis socials, 
humanament i econòmicament. Més 
recursos per garantir que els diners públics 
van a qui més els necessita.

MÉS VISIÓ DE FUTUR PER 
A AQUEST 2022

Encetem un nou any en què obtenim 365 
dies més per poder realitzar projectes, 
realitzar propòsits i fer-nos un any més 
grans —tot s’ha de dir, això sembla la 
tercera part d’aquell 2020 en què les 
nostres vides van canviar.

Les nostres agendes com a regidors i 
regidores ja s’omplen de noves visites, 
reunions i noves il·lusions per dur a terme 
polítiques públiques que millorin i ens 
apropin a  la vida de totes les masnovines 
i masnovins.

Ara que portem un any dins del Govern 
municipal podem dir que es comencen 
a veure alguns resultats esperats: el 
Pla local per a la diversitat sexual i de 
gènere ja està aprovat per començar a 
desenvolupar-se aquest any, el Pla local 
d’habitatge continua aplicant-se amb 
èxit, l’empresa municipal SUMEM ja està 
creada i començarà en breu a gestionar 
l’estacionament del municipi, el Centre 
d’Empreses Casa del Marquès acull 
constantment nous projectes empresarials 

per desenvolupar-los i impulsar-los, i 
els plans ocupacionals propis ja estan 
treballant al nostre municipi com a 
agents cívics, personal de manteniment o 
administratiu.

El servei de taxi a demanda s’ha iniciat 
fa uns dies oferint un servei que 
com a socialistes reivindicàvem, el 
projecte Radars —imprescindible per a 
nosaltres— ja té els primers voluntaris 
per desenvolupar-se i poder detectar les 
problemàtiques de les persones grans, i les 
obres de les dues promocions de pisos de 
protecció oficial de la Caserna i l’Illa Centre 
ja han començat.

Sembla que tot va sobre rodes. Ara bé, cal 
que davant de totes aquestes polítiques 

que es desenvolupen l’eix principal 
continuï sent la ciutadania. Tot el que hem 
aconseguit és gràcies a vosaltres, a les 
vostres aportacions i idees. 

Per això, una de les prioritats que vam 
remarcar les i els socialistes en entrar al 
Govern fou la incorporació del regidor 
o regidora de barri. Dins de les nostres 
tasques com a regidors i regidores també 
assumirem la de gestionar les demandes 
de cada barri del Masnou i traspassar-les als 
departaments pertinents. Aquesta mesura, 
que portàvem en el nostre programa 
del 2019, permet apropar la política a la 
ciutadania per a una millor gestió.

Continuarem enguany al vostre costat, 
encara més a prop.

TRIBUNA POLÍTICA

LLUITEM CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

En el Ple del desembre de 2021, 
l’Ajuntament del Masnou va reafirmar el 
seu compromís amb el Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses pel clima i l’energia, al qual ens 
vam adherir el 2019. Els nous objectius 

LA PERVERSIÓ DE L’AJUT SOCIAL

El Govern d’ERC i PSC va portar al Ple del 
desembre l’aprovació del mecanisme que 
han escollit per donar ajudes al lloguer, 
al transport i a l’escolarització durant 
l’any 2022. L’any passat, amb el mateix 
sistema, només es van gastar poc més del 
5% de l’import que havien pressupostat 
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Grup Municipal 
de la CUP-AM

solo dice que no la cumplirá, sino que 
está trasladando sus competencias 
y responsabilidad a las direcciones 
docentes, conminándoles a que no 
cumplan la sentencia y se expongan ellos 
a las sanciones laborales o penales que 
pudieran derivarse. 

Ante ello, a los padres solo nos quedará 
reclamar los derechos lingüísticos de 
nuestros hijos ante los tribunales, eso sí, 
con el riesgo que se repita el acoso que 
sufrió el menor de Canet de Mar y su 
familia cuando los tribunales le dieron la 
razón. Como no creo que ningún padre, 
y mucho menos un docente, quiera eso 

ni para el hijo de su peor enemigo, desde 
aquí quiero mandar un mensaje a los 
directores de los centros educativos de 
nuestra población para que frenen este 
sinsentido, y cumplan de motu proprio 
dicha sentencia, y empiecen a tratar el 
castellano como una verdadera lengua con 
presencia escolar, recogiéndolo así en su 
proyectos educativos y lingüísticos.

De hacerlo así, demostrarán que la 
enseñanza y educación a nuestros 
menores es un derecho sagrado y que está 
por encima de las burdas utilizaciones de 
los políticos que solo tratan de tapar sus 
vergüenzas (que en este caso no es más 

que no haber cumplido su promesa de que 
Cataluña sería un estado independiente 
hace ya bastantes años). 

Ahora bien, también hago un llamamiento 
para que aquellos padres que deseen 
que la sentencia se cumpla en los centros 
educativos a los que acuden sus hijos se 
pongan en contacto conmigo (fransas@
elmasnou.cat). Estamos preparando 
una acción conjunta para conseguir 
que en todos los centros escolares se 
cumpla la sentencia. Les aseguro que 
estos padres no estarán solos (¡ya hay 
bastantes interesados!), y que juntos, lo 
conseguiremos.

Ivan Ollé
Regidor del 
Grup Municipal 
de JxCAT-Units

Aquest inici d’any ens ha dut un regal de 
Reis: la presentació del Consell Local per 
la República al nostre poble, del qual 
estem convidats a formar part totes les 
entitats i partits sobiranistes. El nostre grup 
municipal, fruit del pacte d’investidura 
amb ERC, n’ha estat impulsor. Esperem 
que ERC s’afegeixi al Consell Local 
complint així el seu compromís.

Any nou, pujada d’impostos
Si vam votar en contra de les ordenances 
fiscals i posteriorment del pressupost va 
ser perquè, en l’actual situació d’incertesa 
econòmica (els indicadors assenyalen 
que fins al 2023 no millorarà la situació), 
no ens podem permetre apujar impostos 
ni taxes al comerç. El Govern dirà que és 
insignificant, però, en canvi, destinarà 
recursos a projectes megalòmans i a 
sostenir l’alcaldia més cara de la història. 
Si aquest Govern vol estar al costat de 
la gent, el primer que hauria pogut fer 
és preguntar directament al poble. Ho 
ha fet?

Participació real
El mes passat l’actual Govern ERC-PSC 
va tombar la nostra moció que era una 
proposta per fer possible més participació 
i capacitat de decisió dels barris. Per 

què? Perquè l’alcalde té molt clar que 
no pot donar poder a la gent dels barris, 
perquè posaria en qüestió el seu propi. Ras 
i curt. No creu en un lideratge col·lectiu. 
Necessita control, necessita obsessivament 
conèixer totes les persones que tenen 
rellevància al barri i poder-les guiar. Encara 
no ha entès que això va en contra de fer 
més gran el poble i de transformar-lo en 
un lloc millor per viure-hi. Si sabés que 
activar la participació i confiar en la 
gent dona lloc a millors decisions, més 
consensuades i més democràtiques, 
hauria votat a favor de la nostra proposta. 
Aquesta és la política del segle XXI: 
l’empoderament real de la ciutadania i 
lideratges col·lectius.

Encara som a temps de canviar les coses i 
un bon propòsit per al nou any 2022 pot 
ser confiar més en l’oposició, escoltar-la 

i fer possible un treball conjunt. Junts 
arribem més lluny i totes les veus són 
igual d’importants.

Whatsapp: 632 488 654 
FB/IG/TW juntsxcatmasnou 
Adreça electrònica
jxcatmasnou@elmasnou.cat

Més informació: 

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

LLAMAMIENTO A LA CORDURA

Parece claro que el Gobierno catalán no 
tiene el más mínimo interés en cumplir y 
hacer cumplir la Sentencia que establece 
un mínimo de horas lectivas en español 
en las aulas de colegios catalanes. No 

EN DEFENSA DEL CATALÀ A LES 
NOSTRES AULES, INSTITUCIONS  
I AL CARRER!

Estem davant un nou atac contra la llengua 
catalana. La sentència del TSJC que obliga 
a fer un 25% de classes en castellà a P5 és 
una nova mostra del programa que hi ha 
a l’Estat espanyol per esclafar i erosionar 
tant com es pugui els pocs espais de la 
vida social en els quals el català ha tingut 
alguna protecció legal. La immersió 
lingüística en l’àmbit educatiu s’ha 

demostrat una eina fonamental per 
estendre el coneixement i l’ús de la 
llengua catalana.

No oblidem que a Catalunya tenim una llei 
de normalització lingüística, perquè ens cal 
una llei per preservar la llengua! L’objectiu 
hauria estat, al seu moment, crear les 
condicions perquè no fos necessària 
aquesta llei, però ara l’objectiu sembla que 
haurà de ser resistir els embats de l’Estat 
per acabar amb la poca protecció de què 
gaudeix el català. Els aires que corren per 
l’Estat espanyol des de fa uns anys cada 
cop són més neofranquistes i donen ales a 
aquests posicionaments anticatalans.

Aquesta sentència no tracta de defensar 
cap dret ciutadà. A Catalunya no hi 
ha cap pare o mare que pugui veure 
perillar el dret a transmetre la llengua 
materna al seu fill si aquesta llengua 
és l’espanyol, cap ni un. La immersió 

lingüística a Catalunya ja ho assegura això, 
i a més els resultats en coneixement de la 
llengua i literatura espanyola són superiors 
als de molts territoris de l’Estat. Aquesta 
sentència tracta de defensar el sentiment 
nacionalista espanyol, que entén el 
monolingüisme castellà com un signe 
d’identitat. Defensa un dret inexistent: el 
suposat dret al monolingüisme.

I tot plegat respon a un programa de 
l’Estat espanyol per reduir tant com 
es pugui la diversitat lingüística, per 
assegurar-se que mai el català (ni el basc, 
ni el gallec) no estaran en igualtat de 
condicions amb l’espanyol en cap àmbit. 
Per això, el català no interessa ni a l’escola, 
ni als mitjans de comunicació, ni a les 
plataformes audiovisuals de cap tipus.

Defensar el català és defensar la 
diversitat lingüística i cultural, defensar 
el català és oposar-se a la uniformització 

cultural. No s’imposa el català en l’educació, 
s’hi imposa l’espanyol, amb centenars de 
disposicions que obliguen a etiquetar 
en espanyol tots els productes, però no 
pas en català; s’imposa l’espanyol quan 
s’obliguen a doblar productes audiovisuals 
en castellà, però no pas en català; s’imposa 
l’espanyol quan no pots adreçar-te en 
català a qualsevol administració de l’Estat 
espanyol, perquè l’única llengua oficial és 
l’espanyol o castellà.

Mai no és el feble qui s’imposa al fort. El 
feble intenta sobreviure malgrat el fort.

Ens cal fermesa en la defensa de la 
llengua catalana i ens cal fermesa també 
a l’hora d’assenyalar els atacs al català, 
perquè això és el que es vol fer amb el 
català: atacar-lo fins a reduir-lo a no res, fins 
a assimilar-lo completament a l’espanyol.
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