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Al setembre, entre d’altres esdeveniments, n’hi ha un de molt important: l’inici del curs escolar. 
Comença un curs caracteritzat per la normalitat en tots els sentits. El Masnou gaudeix d’unes 
bones escoles i d’una comunitat educativa compromesa. Comencem també una nova etapa 
amb les escoles bressol. Les dues escoles bressol municipals inicien el curs amb la gestió directa 
per part de l’Ajuntament, un repte important. Vam aplicar, primer, la tarifació social i, ara, aquest 
canvi del model de gestió. La gratuïtat de l’I2 a les escoles públiques ens obliga també a afrontar 
molts reptes, un dels quals és augmentar l’oferta pública per al curs que ve.

D’altra banda, aquestes darreres setmanes hem anat finalitzant tot un seguit d’obres de 
millora destinades a l’espai públic i a equipaments municipals. Aquesta tardor se n’iniciaran 
de noves, que aniran complementant els compromisos que vam assolir com a govern. 
I tornem amb els pressupostos participatius: 500.000 euros que serviran per escollir les 
diferents inversions proposades per la ciutadania. De l’edició anterior se n’han executat 
la meitat. Ara s’està a punt d’adjudicar la il·luminació del passeig Marítim fins a Premià, un 
cop solucionada la problemàtica dels permisos i l’adequació del pressupost, a causa de 
l’encariment dels materials.

Aquest mes celebrem el Dia de la Mobilitat Sostenible: el diumenge 18 ens trobarem a 
l’actual N-II per reivindicar-ne un cop més la pacificació. Un fet que s’acosta i que avança, en 
uns moments en què ja s’està elaborant el projecte per licitar-lo l’any que ve. El que semblava 
un somni serà una realitat en un futur proper. Les propostes que hem anat treballant des 
de l’Ajuntament ens han permès arribar a acords amb el projecte de la Generalitat, que 
esperem veure materialitzats en un futur proper. Però la mobilitat sostenible també té altres 
actuacions imminents: la prova pilot de zona verda, la T-ElMasnou per a l’ús del bus urbà i la 
possibilitat d’una nova línia d’autobús que connecti el municipi amb Barcelona.  
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   La Colla Bastonera Ple de Cops va tornar a entusiasmar amb els seus balls. GERARD POCH

   L'alcalde, Jaume Oliveras, va reclamar més finançament per tirar endavant polítiques socials i econòmiques. GERARD POCH

L’Onze de Setembre, els 
jardins de Lluís Companys 
van lluir guarnits de 

flors després que més d’una 
quarantena d’entitats i 
associacions dipositessin els 
seus rams i coixins al monòlit 
que commemora l’afusellament 
i l’assassinat del qui va ser 
president de la Generalitat de 
Catalunya. L’ofrena floral, que va 
recuperar la normalitat després 
d’uns anys de restriccions i 
límits d’aforament a causa de 

L’alcalde, Jaume Oliveras i 
l’exalcalde Eduard Gisbert 
van conjugar reflexions i 
reclamacions durant els seus 
discursos amb motiu de la 
celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya al Masnou 
acompanyats per una nodrida 
representació de regidors i 
regidores del consistori i del 
teixit associatiu local. “Aquesta 
data ens convida a tots a 
reflexionar sobre el nostre 
estimat país, sobre els nostres 

la pandèmia de la COVID-19, 
va anar acompanyada de 
parlaments institucionals i 
diverses actuacions que van 
amenitzar la jornada.

sentiments, passions i dubtes, 
i desitjo que sigui sempre amb 
el convenciment que cal seguir 
progressant”. Així va iniciar el 
seu discurs Eduard Gisbert, 
centrat a generar consensos 
a l’entorn de la participació 
ciutadana a escala de país. “La 
situació actual fa difícil seguir 
avançant amb les nostres 
reivindicacions polítiques [...], 
però cal no perdre l’esperança i 
desitjar que els nostres polítics 
trobin camins per on anar 

El Masnou recupera l’esplendor de la Diada
Més de quaranta entitats i associacions van participar en l’ofrena floral que es va dur 

a terme durant el matí de l’Onze de Setembre als jardins de Lluís Companys

 PARLAMENT

L'exalcalde Eduard Gisbert 
va convidar la ciutadania 
"a ser molt més activa, 
reflexiva, crítica i, sobretot, 
participativa des 
del diàleg"
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 La Coral Xabec, en plena actuació. GERARD POCH

   El monòlit que recorda Lluís Companys, ple de flors. GERARD POCH

  L'amplitud dels jardins va permetre acollir tothom sense estretors. 
GERARD POCH

  Després de gairebé tres anys, el públic va poder celebrar la Diada sense 
restriccions. GERARD POCH

RAMON BOADELLA

avançant”, va dir l’exalcalde. 
En aquest sentit, va apel·lar a 
la ciutadania a incidir en les 
reclamacions i a ser “ciutadans 
molt més actius, reflexius i 
crítics i, sobretot, participatius 
des del diàleg”. També, va 
parlar en clau municipal i va 
dir que, “perquè el Masnou 
segueixi progressant, és 
imprescindible que ho 
faci sota el paraigües del 
desenvolupament sostenible, 
ambiental, econòmic i social”. 
Per això, a més de fer una crida 

a les institucions, Gisbert la 
va fer a la corresponsabilitat 
dels masnovins i masnovines 
i va tancar el seu parlament 
afirmant que “nosaltres també 
som responsables de la marxa 
d’aquest país”.

Tot i l’alegria de l’alcalde, Jaume 
Oliveras, per haver recuperat 
la plena celebració d’actes 
com aquest, conscient de la 
realitat actual va assenyalar 
que “els problemes no han 
desaparegut”. En aquest 

sentit, va parlar sobre 
l’inici d’una altra pandèmia 
estrictament econòmica i amb 
conseqüències socials per 
reclamar “una major capacitat 
de decisió i més finançament 
per als ajuntaments per 
poder afrontar les polítiques 
socials i econòmiques”. La 
llengua també va ser un 
reclam de l’alcalde actual, que 
va manifestar la “necessitat 
d’enfortir l’ús social del català”. 
Oliveras es va mostrar satisfet 
pels acords recents que hi 
ha hagut al Parlament de 
Catalunya que han apostat per 
la llengua catalana i el blindatge 
del català en l’ensenyament. La 
darrera demanda del discurs 
de l’alcalde va fer referència 
a les infraestructures, amb la 
reivindicació “que les puguem 
gestionar i decidir des d’aquí”. El 
parlament del batlle d’esquerra 
va acabar expressant l’anhel 
de “buscar propostes àmplies 
perquè el nostre poble 
pugui tornar a decidir una 

altra vegada el seu futur”, va 
recordar que el Ple municipal 
s’havia adherit al manifest per 
l’amnistia i l’autodeterminació 
i va encoratjar la ciutadania 
a continuar “lluitant per la 
llibertat del nostre país, per 
la justícia, i pel Masnou”. 
Finalment, Oliveras va aprofitar 
l’acte de la Diada per convidar 
de nou els masnovins i 
masnovines als mateixos jardins 
el proper 15 d’octubre, per 
commemorar l’afusellament de 
Companys amb la inauguració 
d’una escultura feta per l’artista 
alcoià Antoni Miró. L’alcalde 
del Masnou va concloure el 
seu discurs de la Diada amb un 
“visca Catalunya lliure i visca els 
Països Catalans”.

Aquest any, l’acte institucional 
de la Diada va estar conduït per 
l’escriptora masnovina Elisenda 
Guiu i la celebració va incloure 
les actuacions de la Coral Xabec 
de Gent del Masnou i la Colla 
Bastonera del Masnou. 
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Vicent Sanchis analitza el fracàs del procés  
i planteja sortides per a Catalunya  
que implicarien els dos blocs del conflicte
Una quarantena de persones van assistir a la conferència pronunciada pel periodista 
i exdirector de TV3 amb motiu de la Diada

“Exigència, paciència i bon 
humor”, va receptar Vicent 
Sanchis als dos blocs de la 

societat catalana enfrontats des 
del punt de vista nacional. Ho va 
fer a la conferència “De l’1-O al 
desconcert”, que va pronunciar el 
9 de setembre qui va ser director 
de TV3 entre el març del 2017 i 
l’abril del 2022, durant el moment 
àlgid del procés independentista 
i els anys posteriors. 

Una quarantena de persones 
es van aplegar a la sala de plens 
de l’Ajuntament per escoltar les 
seves reflexions. Entre elles, hi 
havia diversos regidors i regidores, 
l’exalcalde Josep Azuara i l’alcalde, 
Jaume Oliveras, que va destacar 
les capacitats analítiques del 
ponent i la seva “actitud incisiva 
davant les persones que ocupen 
responsabilitats polítiques”. 
Sanchis, exhibint el seu sentit de 
l’humor, va començar explicant per 
què duia unes ulleres de sol ben 
negres: “Soc un pobre cec, no un 
macarra”, va dir després d’explicar 
que s’ha sotmès recentment a una 
operació d’ulls. 

El periodista va analitzar les 
causes del fracàs del procés 
independentista de Catalunya, 
amb l’ànim de proposar sortides 
per superar el desconcert que 
s’ha instal·lat en la societat 
catalana. Es va adreçar als 
dos blocs d’aquest conflicte, 

“els independentistes i els no 
independentistes”, dirigint-se 
als partits polítics, però també 
a la gent, a tots els actors de la 
societat. “No soc ningú que pugui 
anar donant lliçons –reconeixia–, 
ni tinc les solucions, però sí que 
és oportú reconèixer els mals i 
detectar errors amb l’objectiu 
d’avançar cap a un futur una 
mica més agradable. [...] Venen 
temps durs –va alertar–. Els hem 
d’afrontar des de la realitat i sense 
enfadar-nos tant.”

En desgranar els errors que ha 
comès el bloc independentista 
durant el procés, va considerar 
que l’independentisme no havia 
acumulat “prou massa crítica” 
per sortir victoriós d’un embat 
d’aquestes característiques 
contra un Estat com l’espanyol 
i per “aconseguir un canvi tan 
radical”. Referint-se a la gent, va 
determinar que no hi va haver 
prou voluntat d’assumir riscos 
més enllà de la violència física 
patida l’1 d’octubre del 2017. 

Alhora, va afirmar que el Govern 
de la Generalitat “va fallar en 
tots els punts determinants del 
procés” i va admetre que, en 
molts moments, els dirigents 
polítics podien haver arribat a 
autoenganyar-se i enganyar la 
gent, especialment en calcular 
“la voluntat resolutiva de 
l’Estat” i l’actitud que acabaria 

tenint Europa i la comunitat 
internacional. Encara adreçant-
se al Govern català, Sanchis va 
constatar que “l’única estructura 
d’Estat que va plantar cara va ser 
TV3” i que no hi havia “pla B”, tot 
recordant que li ho va admetre 
el president Puigdemont en una 
entrevista. “D’aquí l’escampada 
de l’endemà” de la declaració 
d’independència i de la seva 
suspensió immediata, el 27 
d’octubre del 2017.

La majoria independentista 
del Parlament de Catalunya 
“ha retornat, per la via dels fets, 
a l’autonomisme”. Tot plegat 
ha generat “una situació de 
desencant, frustració i cabreig” en 
l’independentisme. En analitzar 
les actituds, les dificultats i els 
conflictes que viuen els tres partits 
independentistes del Parlament, 
va afirmar que, si volen superar 
aquesta situació, “han de dir la 
veritat, reconèixer les limitacions, 
acceptar noves idees i deixar 
de barallar-se”. Al seu torn, va 
reclamar a les bases del moviment 
“que tinguin paciència i facin 
crítiques constructives, que no 
insultin i que reclamin sinceritat 
als dirigents polítics o, si no se’n 
surten, que donin suport a noves 
opcions”.

Sanchis va abordar també 
l’altre bàndol, els no 
independentistes: “Amb l’ajut 

de l’Estat, la Constitució i el 
marc legal, no amb majories 
parlamentàries, han guanyat 
i han eludit, per ara, el perill; 
però a quin preu?”, va preguntar 
per començar a analitzar la 
situació dels partits “que es 
diuen constitucionalistes”: el 
PSC, Cs, el PP i VOX. “Només són 
reactius, tampoc no generen 
il·lusió”. “La Catalunya autonòmica 
no il·lusiona”, va manifestar 
amb arguments com la manca 
d’inversions i la concentració 
a Madrid “de tots els esforços 
públics i privats de l’Estat”. 
“Haurien de plantejar un model 
per a Catalunya –suggeria–, com 
a mínim des de les esquerres, que 
il·lusioni”. Es va referir també a les 
“1.500 empreses que van marxar”, 
entre les quals en va citar algunes 
de molt grans, com La Caixa. “No 
tornaran?”, va preguntar amb 
incredulitat. 

Ja dirigint-se a la gent, als 
catalans i catalanes no 
independentistes, va receptar-los 
també paciència i va demanar-
los “que no s’acontentin només 
amb la victòria” i que es facin 
seus assumptes com la defensa 
del català o la reclamació de més 
inversions de l’Estat a Catalunya. 
“Haurien de ser capaços de 
plantejar un model per a 
Catalunya que pugui agradar 
a l’altra part”, va concloure el 
ponent. 

  El ponent duia ulleres de sol per prescripció mèdica. RAMON BOADELLA

  Una quarantena de persones van escoltar amb interès les reflexions  
de Sanchis. RAMON BOADELLA
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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.

Aprovació del Compte General de l’exercici 2021. 11ERC i PSC
9 Fem Masnou,  

JxCAT-Units, Cs i CUP

Aprovació inicial de l'expedient 13/2022 de modificació  
de crèdit. 11ERC i PSC

7 Fem Masnou,  
JxCAT-Units i CUP

2 Cs

Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva 
de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per estacionament de vehicles.

12 ERC, PSC i CUP 3 Fem Masnou 5 JxCAT-Units i Cs

Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre  
els termes municipals del Masnou i de Premià de Mar.

17  ERC, Fem Masnou, 
PSC, Cs i CUP

3JxCAT-Units

Festius locals per a l’any 2023. UNANIMITAT

Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
de Masnou per a l’ús i gestió de les borses de personal  
d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball temporals.

17 ERC, PSC, JxCAT-
Units, Cs i CUP

3 Fem Masnou

Subrogació del personal de les escoles bressol municipals. 12 ERC, PSC i CUP
6  Fem Masnou  

i JxCAT-Units
2 Cs

Calendari d’obertura d’establiments
comercials en diumenge i dies festius, any 2023.

17 ERC, PSC,  
JxCAT-Units, Cs i CUP 

3 Fem Masnou

Baixa parcial del cànon de les guinguetes de la platja  
(2021) i devolució d’import.

13 ERC, PSC i Cs 7  Fem Masnou,  
JxCAT-Units i CUP

Continuïtat del servei d’abastament d’aigua fins al 31  
d’octubre de 2025. 11 ERC i PSC

9 Fem Masnou,  
JxCAT-Units, Cs i CUP

Encàrrec de gestió del servei d’estacionament regulat de 
vehicles a Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal,  
SL (SUMEM).

12 ERC, PSC i CUP
8 Fem Masnou,  

JxCAT-Units i Cs

Declaració institucional presentada per Fem Masnou,  
en nom de la Plataforma Recuperem el Baix
Maresme: “Obrim l’N-II al Masnou, més espai públic  
per a les persones i més mobilitat saludable”.

UNANIMITAT* 
*El punt 2 de la moció va ser rebutjat pels 11 vots en contra d’ERC i el PSC

Declaració institucional presentada per ERC i el PSC  
per a la recuperació cívica de l’N-II i la millora de la  
mobilitat comarcal.

UNANIMITAT

Declaració institucional presentada per Fem Masnou sobre  
els fets de la tanca de Melilla del 24 de juny de 2022.

16 ERC, Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP 4 PSC i Cs

Declaració institucional presentada per ERC i JxCAT-Units  
per l’aprovació del manifest de l’Acord Social per l’Amnistia  
i l’Autodeterminació.

16 ERC, Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP 4 PSC i Cs

Declaració institucional presentada per Cs d’adhesió al 21 
d’agost, Dia Internacional de Commemoració i Homenatge  
a les Víctimes del Terrorisme.

UNANIMITAT
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Crònica sencera
 PRÒRROGA

S'allarga el contracte 
d’abastament d'aigua
amb AGBAR fins al 2025, 
per tal que l'empresa 
municipal pugui preparar-
se per assumir-ne la gestió

   Captura de pantalla de la retransmissió de la sessió. YOUTUBE

El Ple del 21 de juliol 
contenia diversos 
punts que mostren la 

tendència de l’Ajuntament 
cap a una gestió pública dels 
serveis municipals. La gestió 
de les escoles bressol, la de 
l’abastament d’aigua potable 
i la de l’estacionament regulat 
de vehicles (modificació 
de l’ordenança fiscal que 
n’estableix les taxes i nova 
zona verda d’aparcament) van 
ser objecte de debat. Tot i que 
va quedar palesa la majoria 
política a favor de la gestió 
pública, s’hi van tractar les 
divergències de les diferents 
forces respecte a aquests tres 
processos.

> Escoles bressol 

Fins ara, els serveis municipals 
de les escoles bressol Sol Solet 
i La Barqueta es regien per la 
gestió indirecta (concessió 
administrativa a una empresa 
externa). Per acord de Ple, es va 
aprovar que l’Ajuntament hagi 
passat a assumir-ne la gestió 
directa. En concret, l’acord del 
Ple del juliol recull la subrogació 
del personal educador de les 
escoles bressol municipals, però 
no la del personal administratiu, 
de neteja o de cuina, i aquest 
va ser el punt de discrepància 
entre les forces polítiques. El 
punt va ser aprovat amb 11 vots 
a favor de l’Equip de Govern 
(ERC i PSC) –un regidor del PSC 
es va absentar— i 1 de la CUP; 
els 2 vots en contra de Cs, i les 
abstencions de Fem Masnou (3 
vots) i JxCAT-Units (3 vots).
Tant el regidor de Recursos 
Humans, Albert Alfaro, com la 
regidora d’Educació, Cristina 
Ramos, van explicar que l’acord 
seguia “la legislació vigent en 
matèria de subrogació” i els 
havia assessorat “la Diputació 
de Barcelona, amb experts 

jurídics, per determinar, a partir 
del conveni, quins llocs de 
treball podien ser subrogats i 
quins no”. En aquest sentit, es 
va descartar la subrogació del 
personal administratiu, el de 
cuina i el de neteja, per diversos 
motius, si bé en van esgrimir un 
de general: “El personal docent 
és l’únic que s’ha de subrogar”. 
Ramos va recordar que 
actualment estan en licitació els 
serveis de menjador, l’aplicació 
informàtica i la neteja de les 
escoles bressol.

Per part de l’oposició, tant Frans 
Avilés (Cs) com Neus Villarrubia 
(Fem Masnou) van mostrar 
el desacord per haver exclòs 
aquest personal i es van centrar 
en el de la neteja. “Em sorprèn 
que un govern d’esquerres 
deixi tirat el personal de 
neteja”, va dir Avilés. Villarrubia 
també va mostrar-hi la seva 
disconformitat i va afirmar que 
“el personal de neteja forma 
part de la comunitat educativa” 

i que “sí que figurava a les 
taules de subrogació que van 
presentar les empreses.” Al 
final del punt, l’alcalde, Jaume 
Oliveras, va intervenir per 
aclarir que els serveis de neteja 
dels edificis municipals estan 
externalitzats.

> Aigua potable

La pròrroga del contracte del 
servei d’abastament d’aigua 
potable del Masnou fins al 31 
d’octubre de 2025, mentre se’n 
preparen canvis en la forma 
de gestió, va descoratjar tota 
l’oposició, que va votar-hi en 
contra en bloc. Tots ells van 
lamentar que l’aprovació 
de la reversió del servei de 
subministrament el febrer 
de 2020 no hagués arribat a 
bon port. Mireia Noy (CUP) va 
qualificar-ho com una “decepció 
i un fracàs”; Avilés (Cs), com 
“una desil·lusió i un engany”; 
Isa Redaño (Fem Masnou) va dir 
que “no han fet res, el gerent de 
l’empresa pública s’ho ha trobat 
tot per fer”; i Romà López, 
que “no s’ha fet la feina quan 
tocava”.

El contracte d’abastament 
d’aigua potable entre 
l’Ajuntament i AGBAR 
finalitzava l’octubre de 2022, 

però caldrà esperar fins al 
novembre de 2025 perquè 
l’empresa municipal SUMEM 
estigui en disposició d’assumir 
i gestionar el servei. Així ho va 
explicar la regidora de Transició 
Ecològica i Desenvolupament 
Sostenible, Cristina Ramos, 
d’acord amb l’informe del 
gerent de SUMEM que detalla 
el procés de preparació i 
implantació del servei. La 
reflexió final de l’alcalde va ser 
per recordar que no feia ni un 
any de la creació i posada en 
marxa de l’empresa municipal 
SUMEM i, amb aquest temps, 
ja s’havia iniciat la regulació de 
l’aparcament. El batlle també va 
apuntar que, “vista l’experiència 
d’altres ajuntaments que 
porten anys de litigis, és 
fonamental una garantia 
jurídica i tècnica, i a SUMEM 
comptem amb un expert en la 
gestió de l’aigua”. 

El Ple del juliol debat sobre la gestió pública
Els debats es van centrar en les escoles bressol, l’abastament de l’aigua potable i 
l’estacionament regulat de vehicles
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Es millora la seguretat viària 
a la carretera d’Alella 
Entre altres intervencions, destaquen la nova 
rotonda per accedir al port i la reconfiguració de 
l’encreuament amb el carrer de Navarra

A principis d’agost van 
finalitzar les obres 
que s’han fet a la 

carretera d’Allella (BP-5002) per 
millorar-hi la seguretat viària. 
Els treballs els ha dut a terme la 
Diputació de Barcelona. Es van 
iniciar al maig i, durant aquest 
temps, han comportat algunes 
restriccions de trànsit. 

Entre altres intervencions, 
s’hi ha construït una rotonda 
per millorar l’accés al pas 
soterrat que permet entrar i 
sortir del port creuant l’N-II 
per sota. També s’ha potenciat 
la seguretat dels passos de 
vianants de la carretera d’Alella 
i se n’han reconfigurat alguns. 
És el cas del que es troba al 
punt final de la via, al costat de 
la rotonda que la uneix amb 
l’N-II. També s’ha modificat 
el pas de vianants del carrer 
de Navarra, al flanc nord de la 
carretera d’Alella. S’ha desplaçat 
uns metres, juntament amb 
el semàfor que l’acompanya, 
s’han ampliat les voreres 

de les cantonades d’aquest 
encreuament i s’hi han col·locat 
unes baranes protectores. A 
més, s’ha construït un nou tram 
de vorera, a l’altra banda de la 
carretera, per facilitar l’accés 
dels vianants a l’aparcament 
públic d’aquest indret. Tot 
plegat s’ha completat amb el 
reasfaltatge d’alguns trams, la 
renovació de la senyalització i 
altres intervencions a la calçada. 

El projecte, que ha inclòs 
actuacions al tram alellenc de la 
carretera, ha comptat amb un 
pressupost de 583.421 euros, 
cofinançat entre la Diputació 
de Barcelona (491.813,48 euros) 
i els ajuntaments del Masnou 
(79.726,25 euros) i d’Alella 
(11.881,93 euros). 

S’amplien voreres i se 
suavitzen els canvis de rasant 
a Capitans Comellas
Es millora així la seguretat viària en una via que 
creua itineraris escolars

Amb el pintat dels 
passos de vianants 
i dels senyals 

horitzontals que indiquen 
elevacions de la calçada 
s’ha culminat la intervenció 
que s’ha fet al carrer dels 
Capitans Comellas. L’objectiu 
principal ha estat millorar la 
seguretat dels vianants, tenint 
en compte que es tracta 
d’una via que suporta un 
elevat volum de trànsit —és 
un dels principals accessos 
al municipi des de l’N-II— i 
que es troba molt a prop de 
diversos centres educatius.

S’han ampliat les voreres 
a les cantonades dels 
encreuaments d’aquesta via 
amb els carrers de Jaume I i de 
Fontanills i s’hi ha reforçat la 
senyalització dels passos de 
vianants. Alhora, s’ha aprofitat 
per suavitzar els canvis de 
rasant, ja que es tracta d’un 
carrer amb pendents molt 
pronunciats. En el cas concret 

de la cruïlla amb el carrer de 
Fontanills, la mitigació del 
canvi de rasant s’ha combinat 
amb una elevació suau de 
la calçada que convida els 
vehicles a reduir la velocitat. 
Les obres, que s’han dut a 
terme durant els mesos de 
juliol i agost, han obligat a 
tallar el trànsit en diverses 
etapes. Les ha executades 
l’empresa Catalana de Treballs 
i Obres SL, amb un pressupost 
de licitació de 43.996,12 euros 
(IVA inclòs). 

MOBILITAT

La Generalitat comença l’elaboració del projecte  
de pacificació de l’N-II

Vídeo: Proposta del 
Masnou per millorar la 
mobilitat i transformar 

l’N-II en un passeig

El Departament de 
Territori de la Generalitat 
ha anunciat a diversos 

ajuntaments del Baix 
Maresme i al Consell Comarcal 
que ja s’han iniciat els treballs 
de redacció del projecte de 
pacificació de l’N-II. L’objectiu 
principal és guanyar espai per 
als vianants, les bicicletes i el 
transport públic. A grans trets, 
es vol que deixi de ser una 
carretera amb un gran volum 
de trànsit per esdevenir un 
passeig amable que recorri 
el front marítim. Després 
d’una primera trobada amb 
representants de diversos 
ajuntaments el 20 de juliol, 

se n’han convocat d’altres 
d’específiques per a cada 
municipi —i se’n faran més—, 
per tal de perfilar els detalls de 
la transformació als diversos 
trams d’aquesta via que 
travessa la comarca. 

En concret, el projecte que ara 
s’impulsa es correspon amb 
un segment de 13 quilòmetres 
de l’N-II, el que va de Mataró 
a Montgat. Es calcula que 
suposarà una inversió d’uns 
18 milions d’euros, inserida en 
el pla global de transformació 
de la mobilitat de la comarca, 
valorat en uns 120 milions 
d’euros. A grans trets, el pla 

vol reduir el trànsit de l’N-II 
aprofitant l’alliberament dels 
peatges a l’autopista C-32 i els 
fons europeus Next Generation. 
Al Masnou, es van debatre 
diverses mocions presentades 
al Ple del 21 de juliol per 
diversos grups. L’alcalde, Jaume 
Oliveras, va afirmar que les 
línies mestres del projecte que 
ha començat la Generalitat 
per pacificar l’N-II concorden 
amb la proposta del Masnou, 
presentada el setembre de 
l’any passat. Tanmateix, va 
admetre que caldrà esperar per 
veure avenços en relació amb 
l’altre gran pilar de la proposta 
masnovina, basat en la creació 

de nous accessos a l’autopista 
C-32, perquè la Generalitat 
encara no n’ha adjudicat la 
redacció del projecte. 

 Accés al port. CEDIDA

  Cruïlla amb el c. de Jaume I. 
DOMÈNEC CANO
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El 16 de setembre, 
coincidint amb l’inici de la 
Setmana de la Mobilitat, 

començarà a funcionar el nou 
títol de transport T-ElMasnou, 
que permet fer viatges 
il·limitats amb l’autobús 
urbà (línia C19) entre el 16 de 
setembre d’enguany i el 29 de 
febrer del 2024.

Es tracta d’un bitllet personal 
i intransferible. Per obtenir-lo, 
cal fer la sol·licitud i abonar 24 
euros, amb targeta bancària. 
Es pot fer el tràmit per Internet, 
a www.elmasnou.cat/t-
elmasnou, o presencialment. 
Si s’opta per aquesta segona 
via, cal demanar cita prèvia a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 
trucant al número de telèfon 93 

557 17 77. Es pot sol·licitar en 
qualsevol moment, fins al febrer 
del 2024, si bé cal tenir present 
que les trameses es fan un 
cop al mes. En tancar aquesta 
edició de la revista, s’estaven 
distribuint les prop de 400 
targetes sol·licitades entre el 
juliol i principis de setembre —
es compten només les peticions 
que han fet el pagament.

Ja es pot utilitzar la T-ElMasnou, el bitllet que 
permet fer viatges il·limitats amb el bus urbà
És un títol que poden obtenir totes les persones empadronades al Masnou 
que el sol·licitin

Aquest títol només és vàlid 
a la línia C-19; no es pot fer 
servir en cap altre transport 
públic. En ser personal i 
intransferible, s’ha de mostrar 
el DNI o algun altre document 
vàlid d’identificació si ho 
sol·licita el conductor o la 
conductora de l’autobús. 
La posada en marxa de la 

T-ElMasnou respon a l’aposta 
de l’Ajuntament de promoure 
la mobilitat sostenible, 
potenciant el transport públic. 
De fet, s’espera que ben aviat 
s’incorpori un autobús híbrid 
que reduirà notablement 
les emissions de gasos 
contaminants que genera 
aquesta línia. 

MOBILITAT

 SOL·LICITUD

La poden demanar totes 
les persones empadronades 
al Masnou, en qualsevol 
moment, encara que les 
trameses es fan un cop 
al mes

   La targeta és personal i intransferible.

http://www.elmasnou.cat/t-elmasnou
http://www.elmasnou.cat/t-elmasnou


EL MASNOU VIU    SETEMBRE 202214

ESPAI PÚBLIC

Finalitzada la pacificació de l’entorn de l’Escola 
Ferrer i Guàrdia

A finals de juliol va 
finalitzar la pacificació 
del trànsit a l’entorn de 

l’Escola Ferrer i Guàrdia. S’hi ha 
millorat la seguretat viària, tot 
reduint el flux de vehicles. En 
aquesta ocasió, els espais més 
pròxims a l’escola on s’ha actuat 
han estat l’entrada que té el 
centre pel carrer de Francesc 
Macià i el carrer del Pintor 
Fortuny. 

Al carrer de Francesc Macià s’hi 
han ampliat les voreres i s’hi 
han creat dos nous passos de 
vianants. També s’ha aprofitat 
per reforçar la senyalització 

Pintor Fortuny, on dona la pista 
esportiva del centre, s’hi han 
creat dos passos de vianants 
elevats.

viària a l’accés escolar pintant 
un senyal horitzontal que 
alerta els vehicles de la sortida 
d’escolars. A més, al carrer del 

L’actuació per aconseguir un 
entorn escolar més tranquil 
ha tingut un cost de prop 
de 47.000 euros (IVA inclòs) 
i se suma a la realitzada el 
maig de l’any passat, quan 
es va suprimir el trànsit de 
vehicles al tram del carrer de 
Joan Llampallas, on es troba 
l’entrada principal de l’escola, 
el comprès entre el carrer del 
Pintor Fortuny i l’avinguda 
de Joan XXIII. Ambdues 
intervencions són part del 
desplegament del Pla de 
mobilitat urbana i sostenible 
del Masnou, aprovat el 
setembre del 2018. 

   Vista de l'entrada del carrer de Francesc Macià. CEDIDA

Enllestida la reurbanització del carrer del Pallars i 
d’un tram del de la Selva
S’han remodelat íntegrament aquests dos passatges exclusius per a vianants, 
garantint-hi l’accessibilitat i unificant-los paisatgísticament

L’1 d’agost es va donar 
per enllestida la 
reurbanització del carrer 

del Pallars i del tram del carrer 
de la Selva comprès entre els 
carrers del Berguedà i de la 
Segarra, al barri del Masnou 
Alt. Ambdós espais ja eren 
passatges exclusius per a 
vianants, però amb aquesta 
actuació s’han remodelat 
íntegrament, garantint-hi 
l’accessibilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda i 
unificant-los paisatgísticament.

Les obres es van iniciar el 
setembre de l’any passat. 
La previsió inicial era que 
s’acabessin al cap de sis mesos, 
però es van allargar per diversos 
imprevistos sorgits en executar 
els treballs, que van obligar a 
modificar el projecte inicial. 
Finalment, la reurbanització 
d’aquests dos passatges ha 

Com que aquests dos 
passatges es troben en una 
zona amb desnivell, ha calgut 
fer moviments de terres, 
enderrocar murs de contenció 
i construir-ne nous. També s’hi 
ha renovat la pavimentació, 
l’enllumenat i l’enjardinament, i 
s’hi ha instal·lat una nova xarxa 
de reg. S’ha procurat mantenir-
hi el màxim nombre dels arbres 
que hi havia anteriorment. 

suposat per a l’Ajuntament una 
inversió de 302.658,97 euros 
(IVA inclòs). L’ha duta a terme 
l’empresa Construcciones 
y Obra Públicas Dibesa, SL. 
Els problemes detectats en 
el transcurs de les obres i 
l’encariment dels materials 
han obligat l’Ajuntament a 
incrementar la despesa prevista 
inicialment, xifrada en 275.154 
euros (IVA inclòs).

Alguns, però, s’han hagut de 
trasplantar.

La remodelació d’aquests 
espais forma part d’un projecte 
més extens per millorar el barri 
del Masnou Alt. En una fase 
posterior, es reurbanitzarà el 
carrer de la Segarra, seguint 
el mateix patró aplicat als dos 
passatges renovats. La intenció 
és que esdevingui l’eix d’una 
nova zona amb prioritat per a 
vianants que connectarà els 
jardins de Lluís Companys, el 
parc infantil del Berguedà –que 
es renovarà properament– i la 
placeta de l’Equipament Cívic 
Els Vienesos. L’objectiu final 
és dotar el barri d’una nova 
zona òptima per al passeig i 
l’ús ciutadà, tot potenciant la 
interrelació entre aquests espais, 
millorant els itineraris de pas i 
les zones d’esbarjo, fent-los més 
agradables, oberts i segurs. 

   S’hi ha renovat la pavimentació, l’enllumenat i l’enjardinament. 
DOMÈNEC CANO
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El Bellresguard estrena un nou centre cívic: 
la Casa dels Masovers
El nou equipament es destina a les activitats del veïnat i per a usos municipals

El 10 de setembre es 
va inaugurar un nou 
equipament municipal, 

la Casa dels Masovers, després 
que aquest estiu hagin finalitzat 
les obres de rehabilitació de 
l’edifici. Es tracta d’un nou espai 
cívic que es destina a activitats 
del veïnat del barri i a usos 
municipals. A la inauguració 
van assistir-hi un bon 
nombre de veïns i veïnes del 
Bellresguard, el barri on s’ubica, 
a més a més de l’alcalde, Jaume 
Oliveras, i diversos regidors i 
regidores de l’Ajuntament.

Set anys han passat des 
que el veí del Bellresguard 
Josep Ribó va promoure la 
recollida de signatures per 
tenir un equipament al barri. 
En el seu parlament durant la 
inauguració va tenir paraules 
d’agraïment cap als 300 veïns i 
veïnes que havien donat suport 
a la seva proposta així com a 
les autoritats municipals que 
havien fet realitat el projecte. 
L’alcalde, Jaume Oliveras, 
va celebrar la construcció 
d’aquest equipament, “que 
també és una manera que 
l’Ajuntament s’apropi més al 
barri”. També va aprofitar per 
parlar de la transformació que 
està experimentant aquesta 
zona del Masnou, tant per les 
darreres actuacions realitzades 
(la rotonda i les obres de 
millora a la carretera d’Alella), 
com per les que encara han de 
venir (el projecte constructiu 
de pacificació de l’N-II), 
“que tindran un efecte molt 
important en aquest barri, 
perquè la creació d’espais molt 
més amables i pacificats facilita 
una major integració amb la 
resta del municipi”.

La Casa dels Masovers és un 
edifici històric que està situat 

al carrer de Rosa Sensat. 
Originàriament formava part 
de la finca del Bellresguard 
(Casa del Marquès). S’ha 
rehabilitat de manera integral, 
tant l’interior com l’exterior. A 
més, la culminació del projecte 
proporciona al barri un nou 
espai públic enjardinat, ja que 
la parcel·la on es troba la casa 
quedarà oberta. Així mateix, 
una part del pati l’ocupa una 
passarel·la que dona accés al 
Camp Municipal de Futbol i que 
es va crear fa, aproximadament, 
un parell d’anys. El regidor 
d’Urbanisme i Obres, Ricard 
Plana, va reconèixer durant la 
inauguració que la construcció 
de l’equipament “ha estat un 

camí una mica més llarg del 
que hauríem volgut”. També 
va explicar que, tot i que 
“aparentment no ho sembli, era 
un encàrrec molt complicat, 
perquè conjugava un conjunt 
de diverses casuístiques, com 
la inclusió d’un ascensor, el 
pas cap al camp de futbol o 
la conservació de la façana 
original de l’edifici”.

La rehabilitació de l’edifici 
l’ha dut a terme Inhadoc 
Habitat SL, amb un import 
de licitació de 182.130,57 
euros (IVA inclòs). El projecte 
arquitectònic és obra de David 
Closes. El nou espai cívic consta 
de tres plantes, incloent-hi 
el soterrani. Cadascuna està 
configurada per una sala àmplia 
i diàfana. A la planta baixa 
també s’hi troba un lavabo. 
L’equipament és totalment 
accessible. A més, se n’han 
renovat la coberta, les façanes 
i els tancaments (finestres 

i portes), i s’hi han instal·lat 
sistemes de climatització. Les 
obres de rehabilitació s’han 
endarrerit força temps per 
diversos problemes sorgits 
amb les anteriors empreses 
adjudicatàries i per la necessitat 
de desviar uns cables elèctrics 
de mitja tensió que impedien 
executar el projecte. 

El regidor de Cicles de Vida, 
Sergio González, durant la 
inauguració, encoratjava els 
masnovins i masnovines a 
gaudir d’aquest nou espai: 
“Els barris sempre tenen cor i 
ànima, el cor és a l’equipament 
i l’ànima, en els veïns i les 
veïnes”.  

 ANHEL

 REHABILITACIÓ

L'equipament era una 
reivindicació que feia anys 
que demanava el veïnat 
del barri

La complexitat de l'obra, 
que s'ha combinat amb 
la creació del nou accés 
al camp de futbol, n'ha 
retardat l'obertura

   El regidor Plana, l'alcalde Oliveras, el veí Ribó i el regidor González, durant els parlaments. RAMON BOADELLA
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Distintiu Violeta per al CFPAM 

El Centre de Formació 
de Persones Adultes 
del Masnou (CFPAM) 

ha rebut el Distintiu Violeta 
en “haver superat els criteris 
d’igualtat social, gènere i 
diversitat que asseguren una 
educació igualitària per a 
tothom”, segons l’avaluació 
feta per l’associació 
Forgender Seal i la Plataforma 
Unitària contra les Violències 
de Gènere.

El Distintiu Violeta és el més 
alt que es pot aconseguir amb 
aquesta avaluació. S’atorga 
als centres educatius que 
assoleixen entre el 70 i el 100 %  
dels àmbits analitzats. El 
CFPAM en compleix el 86 %,  

en haver aconseguit 46 
dels 56 punts possibles. En 
l’informe es destaca que el 
CFPAM té “molt ben treballats 
el apartats de continguts 
curriculars, projectes de 
coeducació, i sensibilització i 
conscienciació de l’alumnat. 
En canvi, el CFPAM té marge 
de millora pel que fa als àmbits 
d’estructura i òrgans de govern 
i formació i capacitacions 
internes. L’informe inclou un 
apartat on facilita recursos al 
centre educatiu per continuar 
avançant en accions que 
potenciïn el seu paper com 
a motor per aconseguir una 
societat més igualitària, 
inclusiva i defensora dels drets 
de tots i totes. 

El 29 de setembre s’inaugura el 
Monument a la Comunitat de Mestres 
del Masnou, obra de Jordi Alumà

Una nova escultura 
presidirà el parterre 
central de les escales del 

carrer de Maria Ferrer Mosset, 
que menen a la porta principal 
de l’Escola Ocata. El disseny 
va ser creat per Jordi Alumà 
Masvidal, que va morir el 8 de 
juny del 2021, amb 97 anys. 

El monument constarà d’un 
monòlit de pedra. En un 
dels costats, el que mira a 
l’escola, hi haurà una planxa 
de ferro amb una frase de 
la pedagoga i professora 
masnovina Rosa Sensat: “La 
llibertat és una conquesta a 
què la humanitat arriba per 
mitjà de l’educació i la cultura”. 
A l’altre cantó, s’hi podrà 

veure un rostre, també en una 
planxa de ferro, i creat amb 
l’estil tan característic d’Alumà, 
reconegut internacionalment. 
L’Ajuntament ha invertit 6.050 
euros (IVA inclòs) per a la 
realitzacio del disseny artístic 
i per a la cessió exclusiva dels 
drets d’explotació de l’obra. 
Alumà va rebre, entre altres 
reconeixements, la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya i la Medalla de la 
Vila del Masnou. És el creador, 
per exemple, de la decoració 
pictòrica del saló presidencial 
del Comitè Olímpic 
Internacional, a Lausana. 
L’escultura dels jardins de la 
Nimfa, al Masnou, és també 
obra seva. 

Aquest curs 2022-2023, 
les dues escoles 
bressol municipals, La 

Barqueta i Sol Solet, han iniciat 
una nova etapa. L’Ajuntament 
n’ha recuperat la gestió directa, 
després que, amb la fi del curs 
passat, s’hagi extingit la darrera 
pròrroga dels contractes de 
concessió del servei a dues 
empreses externes i que el 
Ple municipal del 18 de febrer 
del 2022 aprovés de manera 
definitiva el canvi de gestió de 
les escoles bressol.

Tot plegat ha comportat la 
integració del personal docent 
de totes dues escoles bressol 
a la plantilla municipal. Són 
13 professionals, comptant-hi 
les mestres, les educadores 
i el personal de suport. S’ha 
subrogat, per tant, aquest 
personal, que abans treballava 

per a dues empreses privades 
que gestionaven els centres. 
Així, han passat de les 
condicions laborals fixades al 
conveni col·lectiu de l’educació 
infantil a les pròpies de 
l’Ajuntament del Masnou –com 
a administració pública local 
que és. L’equip de les escoles 
bressol es completa actualment 

amb dues estudiants de 
formació professional dual 
en pràctiques. La subrogació 
del personal va ser objecte de 
debat al Ple del juliol d’enguany 
(vegeu la pàg. 7), perquè no s’hi 
havien inclòs dues persones: 
una que hi treballava com a 
cuinera i una altra que hi feia 
tasques administratives.

A l’inici d’aquest curs 2022-
2023, prop d’un centenar 
d’infants ocupen les places 
disponibles d’aquestes dues 
escoles bressol. El curs que 
ve se’n vol ampliar el nombre 
de places, cosa que implicaria 
la incorporació d’una mestra 
més. Cal assenyalar que aquest 
curs 2022-2023 s’introdueix la 
gratuïtat de l’escolarització per 
als infants d’I2 (dos anys d’edat), 
decretada pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. A banda, s’enceta el 
tercer curs en què l’Ajuntament 
del Masnou aplica el sistema 
de la tarifació social per fixar les 
taxes que paguen les famílies. 
Es calculen d’acord amb la 
situació socioeconòmica de 
cadascuna, de manera que el 
finançament d’aquest servei 
públic s’acull al principi de 
progressivitat. 

Ja és efectiva la remunicipalització 
de les escoles bressol
Les mestres i educadores dels dos centres educatius han passat a formar part 
del personal municipal, un cop recuperada la gestió directa

   Una nena juga al pati de l'Escola Bressol La Barqueta. CEDIDA

https://elmasnou.cat/actualitat/noticies/el-ple-aprova-lultima-prorroga-de-la-concessio-de-les-escoles-bressol-amb-vista-a-recuperar-ne-la-gestio
https://elmasnou.cat/actualitat/noticies/el-ple-aprova-lultima-prorroga-de-la-concessio-de-les-escoles-bressol-amb-vista-a-recuperar-ne-la-gestio
https://elmasnou.cat/actualitat/noticies/el-ple-aprova-lultima-prorroga-de-la-concessio-de-les-escoles-bressol-amb-vista-a-recuperar-ne-la-gestio
https://elmasnou.cat/actualitat/noticies/el-ple-aprova-lultima-prorroga-de-la-concessio-de-les-escoles-bressol-amb-vista-a-recuperar-ne-la-gestio
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Sense mascareta, ni 
distàncies, ni grups 
bombolla. Els prop de 

tres mil infants i joves que han 
iniciat el curs 2022-2023 al 
Masnou han pogut retrobar-
se amb els seus companys i 
companyes deixant enrere 
les restriccions i les mesures 
preventives que es van 
haver d’implantar als centres 
educatius per fer front a la 
pandèmia de la COVID-19.

Aquest inici de curs també 
ha estat el més primerenc. El 
5 de setembre va tornar a les 
aules l’alumnat del segon cicle 
d’educació infantil i primària. 
Dos dies més tard, ho van 
fer els de secundària (ESO) 
i batxillerat. També estan ja 
a ple rendiment les escoles 
bressol del municipi. El fet 
que l’inici del curs s’hagués 
avançat va comportar que 
prop d'una trentena d’infants 

no tinguessin plaça assignada 
el dia 5 de setembre. Es van 
solucionar aquestes incidències 
amb la màxima celeritat, en 
un parell de dies. Es tracta de 
casos excepcionals, que no 
havien fet les preinscripcions 
dins el període establert o per 
les reclamacions que s’havien 
de resoldre en relació amb la 
preinscripció i la matrícula. 

Prop de tres mil alumnes comencen el curs  
2022-2023 al Masnou
El retorn a les aules es fa deixant enrere les restriccions de la pandèmia 

Del total d’alumnes de segon 
cicle d’educació infantil, 
primària i secundària, s’han 
sol·licitat beques menjador 
per a 407 infants, un més que 
el curs passat. Les atorga el 
Consell Comarcal del Maresme. 
En el moment de tancar 
aquesta edició d’El Masnou 
Viu, encara no s’havien resolt 
totes les peticions. Si hi ha 
denegacions, l’Ajuntament les 
valorarà per tal de cobrir-les 
amb les prestacions municipals 
d’urgència social, sempre que 
s’ajustin als barems establerts 
per a aquestes subvencions. 
Més enllà d’aquestes beques, 
hi ha altres ajuts municipals 
a la infància i l’adolescència 
(vegeu la peça inferior 
d’aquesta pàgina), a més 
d’altres suports a l’alumnat 
amb necessitats educatives 
especials, que acostumen 
a vehicular-se a través dels 
centres educatius. 

EDUCACIÓ

  Primer dia de curs a les Escolàpies. DOMÈNEC CANO

El 7 d’octubre és la data límit per 
sol·licitar els ajuts a la infància 
i l’adolescència que concedeix 

l’Ajuntament del Masnou. Poden demanar 
els ajuts les unitats familiars que no 
ingressin més de 4.000 euros mensuals.

Es poden sol·licitar per Internet 
(Seu Electrònica de l’Ajuntament) o 
presencialment, demanant cita prèvia 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a través 
del web www.elmasnou.cat/cita-previa, 
trucant al número de telèfon 93 557 17 
77 o mitjançant el canal WhatsApp de 
l’Ajuntament (673 638 003). 

> Activitats d’estiu
Participació en activitats d’estiu, 
organitzades per qualsevol entitat o 
empresa i que s’hagin dut a terme al 
Masnou entre el 20 de juny i el 30 de 
setembre del 2022.

  Destinataris: alumnes empadronats al 
Masnou, de P3 a 4t d’ESO o que tinguin 
entre 3 i 16 anys. 

> Activitats extraescolars
Participació en activitats extraescolars, 
organitzades per qualsevol entitat o 
empresa i que es duguin a terme al Masnou 
durant el curs 2022-2023. 

  Destinataris: alumnes empadronats al 
Masnou, de P3 a 4t d’ESO o que tinguin 
entre 3 i 17 anys. 

> Llibres de text, curs 2022-2023
Adquisició de llibres de text, quaderns 
d’activitats, diccionaris, llibres de 
lectura, llicències de llibres digitals o 
similars, tauletes o portàtils, connexió a 
Internet i material per a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials (centres 
amb SIEI).

  Destinataris: alumnes empadronats al 
Masnou, de P3 a 4t d’ESO o que tinguin 
entre 3 i 16 anys. 

El 7 d’octubre s’acaba el termini per sol·licitar els ajuts 
municipals a la infància i l’adolescència
Hi ha tres línies per demanar subvencions: activitats d’estiu, extraescolars i 
llibres de text

 BEQUES MENJADOR

Si el Consell Comarcal 

denega peticions, 

l'Ajuntament valorarà els 

casos per atorgar ajuts 

d'urgència social si es 

compleixen els requisits

http://www.elmasnou.cat/cita-previa
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Agenda per 
a la gent gran

Una tardor farcida d’activitats per a la gent gran
El programa inclou un reguitzell de propostes ben variades, entre els mesos de setembre i 
desembre d’enguany

Ja es pot consultar la 
nova programació 
d’activitats per a la gent 

gran del Masnou. L’agenda 
d’aquest col·lectiu s’estén 
fins al desembre i és plena de 
propostes de caràcter esportiu, 
formatiu, cultural, d’oci i 
entreteniment o de salut, entre 
d’altres.

En aquesta edició, l’impuls de 
l’activitat física continua, tant 
amb activitats esportives al 
Poliesportiu com als tres casals 
del municipi. A més, també 
s’oferiran tallers específics on es 
podran practicar les disciplines 
de txikung a l’aire lliure i ioga.

A més de l’esport, les 
manualitats omplen gran part 
de l’agenda de la gent gran. 
Hi haurà tallers puntuals i 

altres de periòdics. Alhora, es 
manté el Club dels Divendres, 
on es pot passar una bona 
estona xerrant i jugant a jocs 
de taula per exercitar la ment 
i treballar, també, la motricitat 
fina. Paral·lelament, hi ha tallers 
d’estimulació cognitiva, de 

formació digital i de telèfon 
mòbil. També s’hi oferiran un 
parell de cicles de converses 
temàtiques en què es tractarà 
la sexualitat per a gent gran 
i la transició energètica. La 
programació inclou una 
excursió, passejades, visites 

locals, un dinar, la celebració de 
les noces d’or, la Festa Radars...

> Inscripcions

Totes les activitats són gratuïtes, 
però requereixen inscripció 
prèvia, que es pot formalitzar 
a través d’un formulari en línia, 
enviant un correu electrònic 
a gent.gran@elmasnou.cat o 
trucant al número de telèfon  
93 557 17 77. 

   Fotografia de la portada de l'agenda. CANVA
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El 19 de setembre s’engega 
la fase més decisiva 
dels pressupostos 

participatius 2022-2023. És 
quan s’obre la votació final per 
tal que els veïns i veïnes del 
Masnou decideixin el projecte o 
els projectes que es finançaran 
amb 500.000 euros dels 
pressupostos municipals dels 
anys 2022 i 2023.

Poden votar, fins al 9 d’octubre, 
totes les persones majors de 16 
anys que estiguin empadronades 
al Masnou des d’abans de l’1 de 
setembre del 2022. Hi ha dues 
vies per votar: en línia, a  

www.elmasnou.cat/
pressupostos-participatius,  
o de forma presencial, 
mitjançant les butlletes que 
s’enviaran a totes les llars del 
Masnou. Si s’opta per la votació 
física, cal emplenar la butlleta 
i dipositar-la a les urnes que 
hi haurà a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), la Biblioteca 
Joan Coromines, Ca n’Humet, el 
Complex Esportiu i Els Vienesos.

Cada veí o veïna pot votar, 
com a màxim, tres de les setze 
propostes finalistes. S’executarà 
la proposta més votada i, 
després, les que tinguin el 
major nombre de vots, sempre 

Les propostes 
finalistes

La instal·lació d’enllumenat públic al tram 
del passeig Marítim comprès entre el 
carrer del Brasil i Premià de Mar va ser la 

proposta que va obtenir més vots (1.295) en la 
primera edició dels pressupostos participatius, 
la corresponent als exercicis 2020 i 2021. 

L’Ajuntament del Masnou no ha pogut iniciar 
encara els treballs per fer realitat aquest 
projecte a causa dels processos administratius 
que s’han hagut de completar. Amb tot, es 
preveu que el contracte es pugui adjudicar a 
finals d’aquest mes de setembre. Si no hi ha cap 
entrebanc, serà el proper mes de gener quan, 
finalment, s’encenguin les lluminàries d’aquest 
tram del passeig Marítim.

El Ple municipal va aprovar el maig del 2021 la 
modificació de crèdit que dota amb 250.000 

euros aquesta inversió. L’Ajuntament va 
sol·licitar els permisos necessaris per elaborar 
aquest projecte, el juliol del 2021, a ADIF i a la 
Direcció General de Polítiques de Muntanya i 
del Litoral (Generalitat de Catalunya), ens que 
al seu torn tramita el permís de la Demarcació 
de Costes a Catalunya (Ministeri per a la 
Transició Ecològica i Repte Demogràfic). ADIF 
va comunicar el seu permís el novembre del 
2021. L’altre (Generalitat i Ministeri) no va 
arribar fins al març del 2022. És aleshores quan 
l’Ajuntament va poder iniciar l’elaboració dels 
plecs. Es van aprovar al maig d’enguany i al 
juny es va iniciar el procés de licitació, tràmit 
que preveu que el contracte s’adjudiqui el 29 
de setembre d’enguany. A partir d’aquesta 
data, l’adjudicatari haurà de fabricar les 
lluminàries. Disposarà de setze setmanes per 
lliurar-les.

Per què es retarda el projecte guanyador dels pressupostos 
participatius anteriors?

Votació final dels pressupostos participatius:  
del 19 de setembre al 9 d’octubre
Poden votar totes les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades al Masnou

 PUNTS DE VOTACIÓ

 PROPOSTES

Es poden escollir les 
opcions preferides per 
Internet o dipositant  
una butlleta a l'OAC,  
la Biblioteca, Ca n'Humet,  
el Complex Esportiu  
i Els Vienesos

Cada persona pot escollir 
les tres propostes que 
prefereix, entre les 16 
finalistes triades en la 
jornada de priorització del 
8 de juny

que la suma total de la inversió 
que haurà de fer l’Ajuntament 
no excedeixi els 500.000 euros. 
Les setze propostes van ser 
seleccionades per les persones 
que van participar en la jornada 
de priorització realitzada el 8 
de juny. Van ser les més ben 
valorades d’entre el total de 288 
propostes presentades per la 
ciutadania entre el 2 i el 22 de 
febrer d’enguany. 

https://participa.elmasnou.cat/pressupostos-participatius
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La Casa de Cultura acull 
entre el 16 de setembre 
i el 9 d’octubre la mostra 

“Arquitratado”, de Gianfranco 
La Cognata. El mateix artista 
conduirà, a més, un taller 
creatiu i familiar que tindrà lloc 
el 9 d’octubre, d’11 a 13 h. Amb 
aquesta exposició, La Cognata 
comparteix amb el públic les 
peces que va crear durant el 
confinament, quan va descobrir 
objectes i records que poblaven 
casa seva, amagats i oblidats 
en calaixos i racons, com ara 
un tractat de construcció. 
Rescatats del no-res, són el 
motor que han fet aflorar 
les múltiples històries que 
guardaven.

L’exposició de La Cognata 
coincidirà al Masnou durant 

despertar Juana Inés de la Cruz, 
la gran escriptora del segle 
XVII, i que la va dur a exposar 
les seves creacions a Ciutat de 
Mèxic. En aquesta ocasió, a 
més, beu de la inspiració que li 

un parell de setmanes amb “El 
divino Narciso”, d’Inka Martí, 
que es podrà veure a l’Espai 
Casinet entre el 23 de setembre 
i el 16 d’octubre. Martí reprèn 
la pulsió creativa que li va 

desperta el mite de Narcís i Eco 
que va narrar Ovidi.

També a l’Espai Casinet, però 
en aquest cas, a la Sala C, el 
públic masnoví podrà descobrir 
les creacions que Roger Puig 
ha definit com “Desvaris i 
bagatel·les”. Estaran instal·lades 
en aquesta sala masnovina del 
24 de setembre al 16 d’octubre. 
Permet fer un cop d’ull a altres 
realitats o, com a mínim, a un 
univers imaginatiu que qui sap 
si no prové de la dimensió que 
roman tancada a l’altra banda 
del mirall. De fet, ja suscita interès 
que el mateix artista, que utilitza 
l’art com a vàlvula d’escapament 
de la seva racionalitat obsessiva, 
hagi qualificat la mostra “com un 
recull de treballs inconnexos d’un 
català que fa coses”. 

Tres mostres conviden a capbussar-se en els 
records, els mites i la imaginació
Gianfranco La Cognata, Inka Martí i Roger Puig proposen al públic masnoví 
que visiti tres universos artístics ben particulars

   Una de les obres d'Inka Martí. INKA MARTÍ
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   Garriga i Oliveras, durant la rebuda institucional a la sala de plens. 
MIREIA CUXART

La consellera de Cultura 
de la Generalitat, Natàlia 
Garriga, va visitar el 

Masnou el 21 de juliol per 
conèixer de primera mà alguns 
dels principals equipaments 
culturals amb què compta 
el municipi. Va acudir-hi 
acompanyada del director dels 
Serveis Territorials de Cultura, 
Andreu Felip, i de personal 
tècnic i assessor. L’alcalde, 
Jaume Oliveras, i diversos 
regidors i regidores de l’Equip 
de Govern van fer d’amfitrions.

Durant la recepció, feta a 
l’Ajuntament, Garriga va 
qualificar el Masnou com “una 

Va destacar que “municipis 
com el Masnou, que vetllen per 
l’accés a la cultura, permeten 
tenir una ciutadania més 

vila amb gran dinamisme 
cultural i associatiu, amb grans 
projectes de futur, a més de ser 
seu de festivals de referència”. 

creativa i més empoderada”. 
L’alcalde li va fer entrega d’uns 
obsequis representatius de la 
vila, abans de mantenir-hi una 
reunió de treball, juntament 
amb la regidora de Cultura, 
Neus Tallada, altres membres 
de l’Equip de Govern i 
personal municipal. Tot seguit, 
van fer un recorregut per tal 
que Garriga conegués la Casa 
de Cultura i l’Espai Casinet, 
on va poder veure les mostres 
que s’hi exposaven, i l’edifici 
de la Fabriqueta (l’antiga 
fàbrica Colonial Sedalines 
El Pino), que l’Ajuntament 
vol convertir en un nou 
equipament cultural. 

La consellera de Cultura posa en valor “el gran 
dinamisme cultural i associatiu” del Masnou

L’Espai Escènic Iago 
Pericot ofereix aquesta 
propera tardor una 

programació de gran qualitat 
que permetrà que el públic 
masnoví pugui veure de prop 
cares ben conegudes de les arts 
escèniques catalanes. S’inicia a 
finals de setembre, amb dues 
obres de teatre familiar: La 
llàntia meravellosa, el 25 de 
setembre, i La motxilla de l’Ada, 
l’1 d’octubre.

És, però, un parell de setmanes 
més tard, el 15 d’octubre, quan 
es representarà un dels plats 
principals de la temporada. Es 
tracta de Fil de memòria, un retrat 
personal i literari de Gabriel 
Ferrater, “un dels principals 
renovadors de la poesia catalana 
de postguerra”, segons afirma el 
reconegut actor Pere Arquillué, 
director i intèrpret d’aquesta 

Duet amb Alba Armengou, 
que presentaran la seva nova 
producció jazzística el 17 de 
desembre. 

En global, la programació de 
tardor portarà una quinzena 
d’espectacles. The Postman, del 
masnoví Txema Muñoz, plena 
de màgia, humor i fantasia, 
encantarà a tots els públics, 
especialment l’infantil, el 30 

obra, que sortirà a escena amb 
la música, el so i la llum ideats 
per Toni Ubach. La selecció de 
poemes de Dolors Oller farà  
que el públic s’acosti als versos 
intensos de Ferrater, que sovint 
giren entorn de l’erotisme i el pas 
del temps. 

M’hauríeu de pagar, de Jordi Prat 
i Coll, portarà fins al Masnou el 
5 de novembre uns altres dos 
intèrprets ben coneguts pel 
públic català: Àurea Márquez i 
Pep Munné. L’obra està composta 
per tres monòlegs que parlen de 
la soledat, fugides, art, infantesa, 
records, sexe... També val la pena 
citar l'obra Monopoli, premiada al 
Temporada Alta 2020. Creada per 
Mar Monegal, es podrà veure a la 
Iago Pericot el 10 de desembre. 
En l’apartat musical, cal destacar 
els concerts de Delafé, el 3 de 
desembre, i de Maristany & Traver 

d’octubre. En la programació 
tenen també un espai molt 
destacat les arts escèniques fetes 
per entitats del Masnou. És el cas 
del Grup Amateur de Teatre GAT 
(el 7 i 9 d’octubre), el Grup Rauxa 
(el 22 i el 23 d’octubre), el Masnou 
Ballet (el 28 i 29 d’octubre), 
del Cor Scandicus (els caps de 
setmana del 12 i 13 i del 19 i 20 de 
novembre) i la Coral Xabec (el 18 
de desembre). 

Cares ben conegudes de les arts escèniques 
catalanes en la nova temporada de l’Espai 
Escènic Iago Pericot
Els actors Pere Arquillué, Àurea Márquez i Pep Munné, i el músic Delafé 
visitaran la sala masnovina aquesta tardor

   Arquillué, un dels grans actors catalans dels nostres temps. DAVID RUANO
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 DOMÈNEC CANO SENTIES

Antonio Pérez García, Carrillo
Dibuixant i guionista de còmics

Antonio Pérez, Carrillo, ha fet 91 anys aquest juliol. I 
ningú no hauria endevinat la seva edat, ni la d’ell ni la de 
la seva dona, Carmen Huerta. Per l’aspecte de tots dos 
i l’energia que desprenen, sembla que hagin descobert 
la font de la salut i la joventut. Generosos, hospitalaris i 
afables, demostren molta complicitat entre ells, i un amor 
que ja deu ser etern. 

Ella afegeix detalls al relat espontani i prolífic del seu 
marit. En un moment donat, ell s’aixeca per anar a l’estudi 
i mostrar els originals que conserva amb cura, en una 
sala on també exhibeixen una vinyeta feta per un dels 
seus fills. En tenen tres, dos homes i una dona. “Aquí tots 
som artistes”, afirma la Carmen –que també dibuixa i 
pinta–, i precisa orgullosa que “el gran també va treballar 
a Bruguera; era un dels bons”. “Jo soc madrilenya i he 
sigut també una aventurera; vam venir a Barcelona quan 
estava embarassada del nostre primer fill”, recorda.

Des de l’inici de la seva carrera, l’Antonio va decidir firmar 
la seva obra com a Carrillo, el segon cognom del seu pare. 
El motiu va ser “perquè els cognoms Pérez García són 
massa comuns”, però s’intueix que també volia honorar-lo. 
Carrillo, català i masnoví per decisió pròpia, s’escapa del 
tema de l’entrevista, ja ben avançada, per expressar la seva 
admiració i estima per Catalunya i la societat catalana.  

   Carrillo conserva una col·lecció d’originals de les seves historietes a l’estudi 
de casa. DOMÈNEC CANO

ENTREVISTA

“Sempre he preferit fer el que m’agradava, 
encara que em paguessin menys diners” 

Continua dibuixant?
No puc. La vista ja no és com 
abans. I, a més, ja no en tinc 
ganes. He dibuixat de tot i 
he treballat per a editorials 
d’Anglaterra, França, Itàlia... 
Fins i tot per a Disney. També 
he fet tres llibres per ensenyar 
a dibuixar als aficionats. He fet 
tot el que he pogut i tot el que 
m’ha vingut de gust. Tinc una 
anècdota amb Gora Gopal [una 
sèrie d’aventures ambientades 
a l’Índia]. Es va distribuir a mig 
món i també la van vendre 
en un diari indi. Algú d’allà va 
comentar a l’agent que els la 
va vendre que es notava que 
el dibuixant havia estat al 
país, perquè s’hi identificaven 
correctament els pobles i les 

amb el contraban, i tenia força 
amistat amb càrrecs de l’exèrcit 
que també participaven 
d’aquell negoci. Va utilitzar els 
seus contactes perquè el meu 
pare pogués tornar, però ell va 
continuar sent republicà, tota 
la vida. Havia treballat com 
a representant d’empreses 
farmacèutiques i havia viatjat 
per tot Espanya. I era polític, 
republicà, per afició. Quan 
va esclatar la guerra ell era a 
Alacant, mentre que la meva 
mare i els fills érem a Màlaga. 
Vam aconseguir arribar a 
Alacant en vaixell, per reunir-
nos amb ell. Després vam anar a 
València i, més tard, a Agullana 
(Alt Empordà), abans d’exiliar-
nos a França. Allà és on vaig 

distàncies eren correctes. No hi 
he estat en la vida, però sí que 
em preocupava de superposar 
el mapa de Catalunya amb el 
de l’Índia i així calculava les 
distàncies entre llocs reals 
d’aquell país. 

Tota la família es va exiliar 
a França quan vostè era un 
nen, quan els colpistes van 
guanyar la guerra. Van tornar 
a Màlaga al cap d’un temps, 
però el pare va trigar a poder 
tornar. Com recorda la seva 
absència?
El trobava molt a faltar. Però va 
poder tornar quan jo tenia 14 
anys. Un cunyat franquista de 
la meva mare havia fet molta 
fortuna com a estraperlista, 

aprendre català. Quan vam 
tornar a Màlaga, després de la 
guerra, els altres nens es reien 
de mi perquè deia paraules 
en català. Al cap d’un temps 
vaig aprendre a parlar castellà 
normal i, més tard, ens vam 
poder reunir tota la família a 
Madrid, on ens vam establir.

Com va aprendre a dibuixar?
Vaig ser força autodidacte. De 
ben petit, llegia les historietes 
de Tarzan, de Foster i Hogart; de 
Flash Gordon, de Raymond; i les 
aventures de Jorge y Fernando, 
així com la revista Chicos i els 
dibuixos d’Emilio Freixas i de 
Blasco. Copiava i dibuixava tots 
aquests còmics. De fet, amb 
14 anys vaig decidir que volia 
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ser dibuixant. Els meus pares 
em van dir que, si acabava el 
batxiller, podria dedicar-m’hi. 
I me’l vaig treure. Ja més tard, 
per tal de perfeccionar les 
figures humanes, vaig fer un 
curs a Belles Arts, a Madrid. 
Dibuixàvem amb models 
reals, dones nues. Jo em fixava 
més en les dones que en les 
postures. Com que veia que 
ho feia tot molt ràpid, ho 
vaig deixar. I vaig començar a 
presentar els meus dibuixos en 
editorials de còmics.

Tan senzill va ser poder 
dedicar-s’hi?
Els meus pares volien que 
continués estudiant i que 
ajudés el meu pare amb la seva 
feina, però jo volia dedicar-
me a dibuixar i m’havia tret el 
batxiller. Un dia, la meva mare, 
gairebé plorant, em va donar 
dues mil pessetes, de part del 
meu pare. Em va dir que marxés 
per intentar ser dibuixant, però 
que quan s’acabessin els diners, 
tornés a casa per ser un noi 
normal. Vaig agafar els diners 
i me’n vaig anar a una pensió. 
De seguida em vaig presentar a 
Gráficas Espejo, que publicava 
una revista d’informació general 
que es deia Diez Minutos, vaig 
ensenyar-los un parell de 
dibuixos que havia fet i em 
van acceptar. Havia de fer una 
pàgina cada setmana, per 100 
pessetes. Així vaig començar. 
Més tard vaig anar a la revista 
Chicos, on em van publicar 
episodis d’El capitán Pantera i 
després vaig acceptar una oferta 
de l’editorial Rollán, per dibuixar 
els quaderns d’Aventuras del 
F.B.I. Em pagaven 1.500 pessetes 
per quadern. Era una bona 
quantitat. En aquell moment, la 
meva dona i jo ja érem parella. 
I ens vam casar, el 1955. Aquell 
any vaig començar a treballar 
per a l’editorial Bruguera, de 
Barcelona. Em van trobar un pis i 
ens hi vam traslladar.

Es diu de vostè que és un dels 
dibuixants més prolífics que 
hi ha hagut a Espanya, i dels 
més reconeguts. 

volum de treball era enorme. I 
calia entregar la feina en la data 
convinguda.

Sembla que va ser l’època 
daurada del còmic. Un 
dibuixant jove d’ara podria 
tenir una carrera com la seva?
No. Queda un dibuixant, que 
té deu anys menys que jo, 
de Madrid, Carlos Giménez, 
un bon amic. En l’època en 
què jo dibuixava, érem uns 
dos-cents dibuixants de còmic 
que destacàvem, americans 
i europeus. Aquest nivell de 
qualitat no ha tornat a produir-
se. El còmic és una pel·lícula en 
imatges fixes. I és molt difícil fer 
bon còmic, perquè s’han de fer 
molts personatges, o pocs, però 
vistos des del darrere, de perfil, 
de mig perfil, de dalt, de baix... 
De tots els personatges. No hi 
ha cap ofici que faci el mateix.

Les pantalles han matat 
l’ofici?
L’ha matat el vídeo. Poso un 
exemple. Fa uns anys, vaig 
regalar uns quants còmics 
d’Astèrix i Obèlix a una veïna, 
per als seus fills, que tenen 
entre 15 i 18 anys. Un temps 
després, li va dir a la meva dona 
que no els havien fet cap cas, 
pels mòbils i les màquines. 

Per què van venir a viure al 
Masnou?

Sí... és possible. Això de l’F.B.I. 
es llegia a tot Espanya. També 
vaig treballar per a editorials 
estrangeres, i per a Disney, 
sobretot dibuixant el Pato 
Donald; el feia de memòria. 
Pagaven el triple que a Espanya, 
tot i que per a les editorials d’aquí 
feia historietes molt millors. 

Sembla que ha gaudit molt 
dibuixant i creant històries 
d’aventures en llocs exòtics.
He gaudit amb tot el que he 
dibuixat, però encara més quan 
he creat els meus personatges 
i he inventat el guió. I en tinc 
els drets. Sempre he preferit 
fer el que m’agradava, encara 
que em paguessin menys 
diners dels que m’oferien fora. 
Un dia em vaig adonar que 
un editor anglès esborrava les 
firmes dels dibuixants que no 
érem anglesos, encara que ens 
pagaven igual que a ells. La 
lliura estava aleshores a 200 
pessetes, així que cobràvem un 
dineral. Un dia vaig signar com 
a Carr, en lloc de Carrillo, i van 
deixar d’esborrar-me el nom. 
Les històries d’El capitán Pantera 
també les firmava com a Carr. 

Això d’imaginar i crear 
aventures a les illes dels mars 
del sud és una manera de 
viatjar?
És una part del món que 
m’agradava. El mar, els vaixells, 
les nadiues, els pirates, els 
aventurers... El capità Pantera 
és un aventurer i té una xicota 
que és de armas tomar, com ell. I 
com la meva dona.

I han pogut viatjar a aquella 
zona del món?
Carmen Huerta: No hem viatjat 
mai, però tots dos hem tingut 
aquesta cosa pels mars del sud. 
No hem viatjat perquè tenia 
molta feina i hem sigut molt 
comodones. 
Carrillo: Una editorial italiana, 
que em va contractar, volia 
que viatgés a Milà per signar 
el contracte. No vaig poder 
anar-hi perquè tenia molta 
feina i no podia deixar-la. Van 
venir i el vaig signar aquí. El 

Carrillo: Vivíem a Barcelona, 
però veníem aquí a estiuejar. 
Vivim en aquesta casa des del 
1964. 

Carmen Huerta: Coneixíem en 
Txiqui de la Fuente, un que vivia 
a la carretera. Els seus germans 
també eren dibuixants. Ens 
reuníem molt a la platja, un 
grup de guionistes, dibuixants... 
I vam decidir quedar-nos al 
Masnou. Ens va agradar més 
que Barcelona. Ah! I ara ell 
està encantat amb el carrer 
que ens han fet [referint-se a la 
transformació de Roger de Flor 
com a zona de vianants].

Ha imaginat alguna historieta 
que succeeixi al Masnou?
Sí, sobre un mafiós que 
s’allotjava a casa de l’alcalde, 
qui no sabia que era un mafiós, 
un home malvat que sabia 
dissimular i aparentava ser 
bona persona. Un dia va venir 
al Masnou el capità Pantera i 
va advertir l’alcalde. No el van 
creure i la policia d’aquí i el 
capità Pantera es van arribar 
a barallar, fins que l’alcalde es 
va adonar que, efectivament, 
aquell home era un mafiós i va 
deixar que el capità Pantera se 
l’endugués detingut. 

Aquesta història l’ha 
dibuixat?
No. Només l’he imaginat. 
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PUNT DE TROBADA

Excel·lència, art i esport sobre rodes
El Club Patinatge El Masnou, un referent a l’hora de “fer créixer esportistes 
amb valors” i aconseguir resultats d’àmbit internacional

Tot i que enguany fa 25 
anys que es va fundar 
com a tal el Club 

Patinatge El Masnou, la seva 
història es remunta fins al 1983, 
quan va néixer com a secció 
del desaparegut Club de Tenis 
Trèvol. Es defineixen com “una 
entitat sense ànim de lucre que 
ensenya patinatge artístic, en 
les modalitats lliure, solo, dance 
i grups de xou“.

Afirmen que, des dels seus 
orígens, han integrat la dansa 
en el patinatge artístic. Amb 
un centenar d’alumnes, 
majoritàriament del Masnou, 
però també de municipis 
veïns, segueixen la màxima 
“d’aportar qualitat, tant en la 
pràctica esportiva com en els 
valors que volem transmetre 
als patinadors i patinadores 
de totes les disciplines”. Tal 
com especifiquen, es tracta 
d’un esport que practiquen 
majoritàriament les noies, 
però alhora transmeten un 
cert orgull pels nois, que 
constitueixen “el 6 %” d’aquesta 
família patinadora.

Al llarg de tots aquests anys, 
són moltes les fites que han 
aconseguit, però destaquen 
les dels grups de xou: “Des de 
l’any 2000 fins a l’actualitat, 
s’han posicionat a escala 
internacional, han arribat 
a campionats europeus i 
mundials i han fet pòdium en 
molts casos o s’han mantingut 
en les deu primeres posicions”. 
Demostren coratge quan 
expliquen que lluiten “amb 
fermesa i amb molta il·lusió 
per continuar endavant, per 
mantenir-nos en la mateixa línia 
i al mateix nivell, en una època 
plena de dificultats”. 

Ja centrant-se en el dia a dia, 
destaquen “l’avenç gegant” 

que va suposar per al club 
el fet de disposar de la pista 
coberta de la nau nova del 
Complex Esportiu Municipal, 
estrenada l’any 2019. “Això 
facilita molt l’aprenentatge i 
ens ha donat molta energia, 
a tots els components del 
club”, afegeixen. “Abans, des 
de l’inici –recorden–, havíem 

anys: “Millorar de manera 
contínua, en tots els aspectes 
i en totes les modalitats 
d’aquesta activitat amb 
l’objectiu de fer créixer bons 
esportistes plens de valors”. 
Especifiquen que l’entitat es 
troba en un procés d’adaptació 
als canvis federatius “iniciats 
enguany” i que l’objectiu de 
millora permanent suposa 
abocar-hi, sempre i cada dia, 
compromís i esforç per reforçar 
“l’aprenentatge i la cohesió 
dels grups”. No hi ha dubte que 
així ho fan i que el Masnou es 
pot sentir ben orgullós pel fet 
de comptar amb un club de 
patinatge que vincula el nom 
de la vila a l’excel·lència, l’art, 
l’esport i l’esforç a pistes d’arreu 
del món. 

 COMPLEX ESPORTIU

La nova nau del pavelló 
ha permès que puguin 
entrenar de manera 
estable en una pista 
coberta

  Una gran família de patinadors i patinadores. SANTI DURAN

entrenat sempre en pistes 
descobertes: al Club Trèvol i 
als patis de les escoles Ferrer i 
Guàrdia i Bergantí i de l’institut 
Mediterrània”.

El seu projecte de futur és 
ben coherent amb l’actitud 
que ha predominat al Club 
Patinatge durant tots aquests 
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AGENDA Del 16 de setembre al 21 d’octubre

 SETEMBRE
Divendres 16
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Correllengua: Joan Fuster
Ponència a càrrec de Núria Cadenes 
sobre la figura de Joan Fuster, 
l’assagista i intel·lectual valencià més 
important de l’època contemporània 
i un dels escriptors principals en 
llengua catalana. Lectura del manifest 
i exposició “Joan Fuster: la nostra 
pàtria és la nostra llengua”.
Ho organitza: Òmnium Alella-El 
Masnou-Teià.

Dissabte 17
De 10 a 13 h
Lloc: Platja del Masnou

Neteja de la platja 
Animeu-vos a participar-hi. Els calen mans! 
Ho organitza: Save the Project.

19 h
Lloc d’inici: Església de Sant Pere

Itinerari “El Masnou, terra de mar”
Passejada pels carrers, edificis i 
racons més sorprenents de la vila 
del Masnou. Comença a la plaça de 
l’Església i finalitza al parc del Llac. 
Informació i reserves a 
www.elmasnou.cat/agenda o a 
l’Oficina de Turisme (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat). 
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

De 20 a 23.30 h
Lloc: Escenari del parc de Vallmora

Nits de Vallmora. Concerts de Nika 
Mils i Dani Nel·lo

Primera edició dels concerts Les Nits 
de Vallmora. Actuació de Nika Mills 
Quartet, a les 20 h. A continuació, 
Dani Nel·lo Organ Trio.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 18
De 10.30 a 13.30 h
Lloc: Carretera N-II

Festa de la Mobilitat 
Tall de l’N-II, entre el c. de Josep 
Llimona i l’Ajuntament, per celebrar-
hi una jornada lúdica i festiva, 
amb activitats, espectacles i tallers 
infantils, pista de skate, festa de 
l’escuma, carril bici entre Montgat i 
Vilassar de Mar, punt informatiu del 
Metrominut del Masnou... Tothom 
a gaudir de l’espai que ocupa l’N-II! 
Activitat emmarcada en la Setmana 
Europea de la Mobilitat, que impulsen 
la Comissió Europea i la Generalitat 
de Catalunya, entre altres actors.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Dimecres 21
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de lectura: Flors per a 
l’Algernon

Novel·la de Daniel Keyes. A càrrec de 
Mercè Pujadas Cid. 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dissabte 24
De 17 a 20 h
Lloc: Pl. Nova de les Dones del Tèxtil

X Fira d’Entitats
Mostra de projectes i activitats 
d’entitats del municipi. A les 18 h es 
farà un acte d’homenatge al voluntariat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 17 a 20 h 
Lloc: Pl. de Marcel·lina de Monteys, 1 
(local D)

Jornada de portes obertes a la 
Cistella Verda

Grup de consum responsable. Es 
donarà a conèixer l’entitat i es parlarà 
de productes i proveïdors. També 
explicaran la missió de la Cistella 
Verda més enllà de l’autoabastiment. 
Ho organitza: Grup per al Consum 
Responsable Cistella Verda.

19 h 
Lloc d’inici: Ca n’Humet

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. Informació i reserves a 
www.elmasnou.cat/agenda o a 
l’Oficina de Turisme (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Diumenge 25
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre familiar: La llàntia 
meravellosa

A partir de 5 anys. Una nena vol 
complir el seu únic desig: que la 
mare es curi de la malaltia que pateix. 
Però no es pot complir, perquè el 
geni només pot concedir desitjos a 
la persona que ha trobat la llàntia. 
Un espectacle de teatre, titelles i 
actors que ens parla dels desitjos, de 
l’acceptació i de l’amor que és capaç 
de sobrepassar les dificultats. 
Entrades: 3 euros. Disponibles a 
www.quedat.cat i a taquilles. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 27
A les 10 i a les 16 h
Lloc: La Sitja i Els Vienesos

El SAE surt al carrer
Activitat emmarcada en la 
Setmana de l’Energia. El Servei 
d’Assessorament Energètic informarà 
la ciutadania sobre l’estalvi energètic, 
les energies renovables i com 
interactuar amb les companyies 
subministradores, entre d’altres 
temes. A la Sitja, entre les 10 i les 13 h. 
A Els Vienesos, entre les 16 i les 19 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimecres 28
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller: Fem paper reciclat
Edat recomanada: alumnes de cicle 
mitjà. Taller per fer paper reciclat 

a partir de diaris i revistes velles. 
Projecte Parcs i Biblioteques.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada sobre transició energètica
Activitat emmarcada en la Setmana 
de l’Energia. Xerrada per impulsar 
un model energètic més sostenible 
a través de les energies renovables 
i l’estalvi a les llars (autoconsum 
fotovoltaic, eficiència energètica...). 
A càrrec de Neus Soler, agent 
energètica del SAE.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Dijous 29
16 h
Lloc: Pl. Nova de les Dones del Tèxtil 

Taller: Coneix l’autoconsum 
fotovoltaic

Activitat emmarcada en la Setmana 
de l’Energia. Sobre el funcionament 
d’un equip d’energia solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum. 
Orientat al públic general. 
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i Diputació de Barcelona.

18.30 h
Lloc: C. de Maria Ferrer Mosset

Inauguració Monument a la 
Comunitat de Mestres del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

 OCTUBRE
Dissabte 1
11 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica

Visita guiada a la col·lecció 
arqueològica 

Activitat emmarcada al festival 
cultural iberoromà Reviu Ilturo, de 
Cabrera de Mar. Cal inscripció prèvia, 
a l’Oficina de Turisme (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

12 h
Lloc: Parc de Vallmora

“Tasta el Masnou”, degustació de 
productes locals

Degustació de productes elaborats 
al Masnou i maridats amb vi de la DO 
Alella.
Preu: 10 euros. Informació i reserves 
a www.elmasnou.cat/agenda o a 
l’Oficina de Turisme (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot 

Teatre familiar: La motxilla de l’Ada
Una història trans-formadora sobre la 
identitat de gènere.
Entrades: 3 euros. Disponibles a 
www.quedat.cat i a taquilles. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

20 h
Lloc: Confluència entre els carrers de 
Fra Juníper Serra i de Maria Canaleta

Commemoració de l’U d’Octubre
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 2
De 17 a 21 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Torna la Festa Radars!
Celebrem la Festa Radars, aprofitant 
el dia de la gent gran, amb actuacions 
d’entitats del Masnou. Vine a la festa, 
informa’t sobre el projecte Radars i 
participa-hi!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dijous 6
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Recital de poesia: “Els homes han 
parlat amb versos sempre”

Commemoració de l’Any Joan Fuster. 
Recital de poesia a càrrec de Josep 
Pedrals.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Divendres 7
18 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Concert de fados 
Activitat emmarcada al programa 
Descobrim Portugal. A càrrec de Névoa 
i Vicenç Solsona. El duet ha publicat 
dos àlbums: The Jamboree sessions 
(2014) i Consciència de classe (2019), 
que inclouen fado i altres gèneres, amb 
acompanyament jazzístic.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Associació UNESCO El 
Masnou.

21 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre amateur: Soul Sister
Dues funcions: divendres 7 i 
diumenge 9. Una cantant d’un casino 
de Reno es veu forçada a amagar-se 
en un convent de monges per fugir 
d’uns mafiosos que volen matar-la. 
Comèdia musical. Adaptació lliure del 
musical Sister Act.  
Entrades: 10 euros. Venda a taquilla, 
els dies de funció. Reserves al 
648 805 234 (veu o WhatsApp) i a 
gatentrades@gmail.com. 
Ho organitza: GAT El Masnou.

Dissabte 8
A les 10.30 i a les 12 h
Lloc: Can Teixidor

Visita guiada a Can Teixidor
Jornades Europees de Patrimoni 
2022. Visita, en dos torns, a un dels 
edificis més destacats i desconeguts 
del Masnou, Can Teixidor. Situat 
en una posició preeminent, la seva 
arquitectura s’assimila a la d’un 
mas fortificat. Informació i reserves 
a www.elmasnou.cat/agenda o a 
l’Oficina de Turisme (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Diumenge 9
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)

Visita guiada a la Mina d’Aigua
Visita d’un tram de les mines d’aigua 
Cresta i Malet, que formen part 
d’un laberint de galeries de 27 
quilòmetres. Inclou la visita al Centre 
d’Interpretació, en el qual s’ha volgut 

http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.quedat.cat
http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.quedat.cat
http://www.elmasnou.cat/agenda
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AGENDA Del 16 de setembre al 21 d’octubreDel 16 de setembre al 21 d’octubre

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

VIAMAR
2

RIERA
3

FÀBREGAS
4

FÀBREGAS
5

AYMAR
6

OCATA
7

RIERA
8

FÀBREGAS
9

VIAMAR
10

DOMÍNGUEZ
11

DOMÍNGUEZ
12

OCATA
13

RIERA
14

FÀBREGAS
15

VIAMAR
16

DOMÍNGUEZ
17

AYMAR
18

AYMAR
19

RIERA
20

FÀBREGAS
21

VIAMAR
22

DOMÍNGUEZ
23

AYMAR
24

OCATA
25

OCATA
26

FÀBREGAS
27

VIAMAR
28

DOMÍNGUEZ
29

AYMAR
30

OCATA

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

RIERA
2

RIERA
3

VIAMAR
4

DOMÍNGUEZ
5

AYMAR
6

OCATA
7

RIERA
8

FÀBREGAS
9

FÀBREGAS
10

DOMÍNGUEZ
11

OCATA
12

OCATA
13

RIERA
14

FÀBREGAS
15

VIAMAR
16

VIAMAR
17

AYMAR
18

OCATA
19

RIERA
20

FÀBREGAS
21

VIAMAR
22

DOMÍNGUEZ
23

DOMÍNGUEZ
24

OCATA
25

RIERA
26

FÀBREGAS
27

VIAMAR
28

DOMÍNGUEZ
29

AYMAR
30

AYMAR
31

FÀBREGAS

SETEMBRE

OCTUBRE

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
Activitats esportives, culturals i lúdiques. Programació setembre-desembre 2022. Més 
informació: www.elmasnou.cat/gent-gran, 93 557 18 00 i gent.gran@elmasnou.cat.

TALLERS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Un d’artístic i un altre de teatral per combatre les violències masclistes, del 
setembre al novembre. Informació i inscripcions a: www.elmasnou.cat/igualtat i 
igualtat@elmasnou.cat. 

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. Places limitades. Es donaran, 
prioritàriament, a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda, així com a 
les persones empadronades al municipi. 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
Cal entrar a l’aplicació i enviar un missatge que digui “Hola” al número 673 638 003. 
També s’hi pot accedir amb l’enllaç aju.cat/elmasnou. Entre moltes altres funcions, 
permet demanar cita prèvia a l’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 20 al 25 de setembre: c. d’Itàlia / pl. Nova de les Dones del Tèxtil.
Del 4 al 9 d’octubre: av. de Pau Casals.
Del 18 al 23 d’octubre: aparcament del c. d’Amadeu I.

ALTRES INFORMACIONS 
Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
Places disponibles als cursos i al taller de conversa en català. Carrer d’Itàlia, 50, 1a 
planta / 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat). Informació: www.elmasnou.cat/educacio .

Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
Matrícula viva, cursos i tallers. Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / 
escola@emumm.cat.

Tallers i activitats a l’Espai Jove Ca n’Humet
Informació al perfil d’Instagram @elmasnou_jove i a www.elmasnou.cat/joventut. 

ACTIVITATS D’ENTITATS
Bona part de les entitats publiquen les seves activitats estables a 
www.elmasnou.cat/agenda. 

EXPOSICIONS
Del 16 de setembre al 9 d’octubre
A la Casa de Cultura
Gianfranco La Cognata: 
“Arquitratado”
Inauguració: 16 de setembre, a les 
19 h. Taller familiar, amb l’artista, el 9 
d’octubre, d’11 a 13 h.
Gianfranco La Cognata va descobrir 
que casa seva era un veritable paisatge 
d’objectes oblidats que guardaven 
en si mateixos múltiples històries. 
Va ser així com es va endinsar en un 
curiós món vernià i es va perdre entre 
els múltiples replecs del seu passat 
i els objectes dels quals ni tan sols 
recordava l’existència.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Del 23 de setembre al 16 d’octubre
A l’Espai Casinet
Inka Martí: “El divino Narciso”
Inauguració: 23 de setembre, a les 
19 h. Després de la seva exposició 
al Claustro de Juana Inés de la Cruz, 
a Ciutat de Mèxic, al voltant de 
Primero sueño, Inka Martí continua 
profunditzant en l’obra d’aquesta gran 
escriptora del segle XVII. El mite de 
Narcís i Eco, narrat per Ovidi, es vincula 
a aquesta exposició al “Poimandres” 
del Corpus hermeticum, que refereix 
la caiguda terrestre de l’ésser humà 
enamorat del seu reflex en la natura.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Del 24 de setembre al 16 d’octubre
A l’Espai Casinet (Sala C)
Roger Puig: “Desvaris i bagatel·les”
Inauguració: 24 de setembre, a les 
12 h. Com a persona racional fins a 

l’obsessió i amb una vida professional 
en què la improvisació i l’art no 
tenien cabuda, per a Roger Puig 
l’activitat creativa ha estat una vàlvula 
d’alleujament d’aquest món regit per 
lleis immutables on tot ha de tenir 
sentit, el mitjà per traspassar el mirall o 
caure per la llodriguera del conill.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Del 3 al 28 d’octubre
A la Biblioteca Joan Coromines
Fotografies de Jordi Tomàs: “Àfrica, 
un continent dinàmic”
Jordi Tomàs i Guilera és antropòleg 
i escriptor. Les seves investigacions 
s’han centrat sobretot en la regió de 
Casamance (Senegal). 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Associació UNESCO El 
Masnou.

Del 4 al 24 d’octubre
A la Biblioteca Joan Coromines
“Joan Fuster, una vida il·lustrada”
Celebrem l’Any Fuster.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines

Del 21 d’octubre al 3 de novembre
A l’Espai Casinet
Fotografia: “Jornades FEM”
Inauguració: 21 d’octubre, a les 
19 h. Les Jornades de l’Associació 
Fotogràfica el Masnou (FEM) proposen 
anualment un tema de reflexió clau 
en el desenvolupament de l’entorn 
social. Amb exposicions a càrrec de 
professionals destacats del món de la 
fotografia, tallers i xerrades.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

recrear l’eixida o pati d’una casa 
benestant del municipi amb el típic 
safareig. Informació i reserves a 
www.elmasnou.cat/agenda o a 
l’Oficina de Turisme (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

D’11 a 14 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata) i cases 
particulars 

Jornada d’eixides obertes
Visites a eixides particulars de mines 
d’aigua, amb motiu de les Jornades 
Europees de Patrimoni. Hi haurà, a 
més, intervencions culturals.  
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre amateur: Soul Sister
Dues funcions. Vegeu la informació 
del mateix acte del divendres 7.

Dissabte 15
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: El Bum i l’estel 
dels desitjos

Edat recomanada: de 4 a 8 anys. A 
càrrec de la Companyia Homenots. 
En Bum s’assabenta que el rei Fosc va 
tancar injustament l’estel dels desitjos 
i el vol alliberar. Una divertida manera 
d’introduir els infants en el món de 
la bateria.

Entrades: 5 euros. Disponibles a 
www.quedat.cat i a taquilles. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Dimecres 19
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de lectura: La Klara i el sol
Novel·la de Kazuo Ishiguro. A càrrec 
de Raquel Picolo. La Klara és una AA 

Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

11 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica

El joc de la ruta del tasajo
Activitat gamificada, una aventura 
adreçada a infants d’entre 6 i 10 anys, 
en què descobriran aspectes de la 
vida marinera del Masnou d’una 
manera entretinguda i innovadora. 
Informació i reserves a www.
elmasnou.cat/agenda o a l’Oficina 
de Turisme (93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat). Activitat emmarcada 
dins el programa Temps x Cures.
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Hora per determinar
Lloc: Jardins de Lluís Companys

Inauguració de l’escultura a Lluís 
Companys

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Fil de memòria. Pere Arquillué 
sobre Gabriel Ferrater

Amb Pere Arquillué (veu i cançó) i 
Toni Ubach (música, escenografia i 
disseny de llums). L’obra poètica de 
Gabriel Ferrater gira a l’entorn de 
l’erotisme i el pas del temps. Precisos i 
intensos, els seus versos proposen un 
diàleg amb la complexa i enigmàtica 
realitat de les relacions humanes. Un 
espectacle de contrastos basat en 
una poètica de la claredat i el misteri, 
moral però no moralista.

(una amiga artificial), especialitzada 
a tenir cura d’adolescents. Ara s’està 
en una botiga, esperant que algú la 
compri i se l’endugui a casa, a una llar. 
Què hi trobarà, al món exterior, quan 
surti de la botiga i se’n vagi a viure 
amb una família? Desxifrarà bé els 
comportaments, els sobtats canvis 
d’humor, les emocions, els sentiments 
dels humans?
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

http://www.elmasnou.cat/gent-gran
http://www.elmasnou.cat/igualtat
mailto:igualtat@elmasnou.cat
file:///C:\Users\DomenecC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\O31SF792\aju.cat\elmasnou
mailto:cfam@elmasnou.cat
http://www.emumm.cat
mailto:escola@emumm.cat
http://www.elmasnou.cat/joventut
http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.quedat.cat
http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.elmasnou.cat/agenda
mailto:turisme@elmasnou.cat
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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

@BYMARTASOLEY

@monica.zapico

@mrifab

@mrifab_2

Vista de l’antic carrer de Sant Joan, que correspon a l’actual carrer 
de Pere Grau, entre la plaça d’Alsina Sensat i el carrer de la Mare de 
Déu de Núria.

Autor: Carles Horta.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, col·lecció Jordi Alonso 
van Run, fotografia 14656.

Què cal fer per aconseguir les bosses i les ampolles que reparteix 
l’Ajuntament per facilitar que es recullin els excrements dels 
gossos i se’n netegin els orins?
L’Ajuntament reparteix de franc aquests estris als veïns i veïnes del 
Masnou que tinguin registrats els seus gossos al cens municipal. Per 
recollir les bosses, els portabosses i les ampolles, cal acudir a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (c. de Roger de Flor, 23).

El repartiment d’aquest material forma part d’una campanya que 
ha llançat l’Ajuntament del Masnou aquest estiu per promoure la 
tinença responsable d’animals. S’ha editat un nou fullet que duu el 
lema “Les seves caques i els seus pixats són teus. Recull-les i neteja’ls!”. 
S’hi especifica que les sancions per no recollir les deposicions i per 
no netejar els orins poden suposar multes que van dels 401 als 1.000 
euros. A banda, l’imprès explica que, per poder deslligar un gos als deu 
correcans del Masnou, cal disposar del carnet municipal de tinença 
cívica d’animals de companyia. El tràmit es pot fer per Internet o 
demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (01-09-2022)
Al mòdul de socors de la platja d’Ocata d’#elMasnou s’hi poden veure 
els cartells de la campanya de conscienciació d’@openarms_fund “No 
miris cap a una altra banda”.
Denuncia la passivitat envers la tragèdia de persones migrades que viu 
la Mediterrània.
Més informació: https://cutt.ly/ZCerKbw   

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (03-09-2022)
L’Ajuntament d’#elMasnou lamenta la defunció de Carme Giralt.
Pedagoga, escolta i fundadora de l’Escola Bergantí, va ser nomenada 
Filla Predilecta de la vila i distingida amb la Creu de Sant Jordi.
Moltes gràcies per tant, Carme. DEP
Més informació: https://bit.ly/3CUfBeu    

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (28-08-2022)
Canvi en l’horari del Mercat d’#elMasnou:
- Tanca les tardes dels dimarts.
- Obre les tardes dels dijous.
Nou horari (29 agost):
- Dilluns, dimarts i dimecres: 7.30-14 h
- Dijous i divendres: 7.30-20 h.
- Dissabte: 7.30-14 h.
- Diumenge: obert per al menjar per emportar i els establiments del 
vestíbul.

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (19-08-2022)
Bosses i ampolles de franc per facilitar que es recullin els excrements 
dels gossos.
L’Ajuntament d’#elMasnou llança una campanya per promoure la 
tinença responsable d’animals de companyia.
Més informació: https://bit.ly/3c9FBYA   

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (24-08-2022)
El 26 d’agost és l’últim dia en què els veïns i veïnes d’#elMasnou poden 
visitar de franc (de 10 a 17 h) la mostra immersiva “Art expandit”, de 
#JordiPericot.
A l’@idealbarcelona.
L’exposició continuarà oberta fins al 4 de setembre.
Més informació: https://cutt.ly/6K7GQvd   

https://cutt.ly/ZCerKbw
https://bit.ly/3CUfBeu
https://bit.ly/3c9FBYA
https://cutt.ly/6K7GQvd
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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per 
tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i 
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet 
arribar al Departament de Comunicació.

Sergio González
Regidor 
del grup municipal 
d’ERC-AM

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

que ja ha posat en marxa l’Ajuntament. 
Una agenda de tardor adreçada a la 
gent gran i a joves del municipi en què 
la seva opinió, sigui a través dels casals, 
d’assemblees o de comissions veïnals, ha 
estat tinguda en compte a l’hora d’oferir 
les diferents activitats. 

En l’arrencada d’aquest nou curs destaca 
la inauguració d’un nou equipament 
cívic, el dels Masovers, un espai molt 
esperat i que ha d’esdevenir un referent 
per al barri de Bellresguard, amb el veïnat 
plenament implicat per dinamitzar-lo i 
donar-li vida. És una nova fita assolida 
amb el lideratge d’ERC-AM, un nou espai 
obert a la ciutadania en una zona on 
mancava, amb l’objectiu de fomentar 
la identitat i l’ànima dels barris del 
Masnou a través de les entitats veïnals.

Aquesta participació també serà 
clau el diumenge dia 18 per tornar a 
reivindicar l’N-II com la gran via cívica 
que tots anhelem, amb la gran festa de 
la mobilitat sostenible. De 10 a 14 h, 
es convida les famílies, grans i petits, a 
participar en diferents activitats: circuits 
amb patinets, art de colors al terra, jocs 
i una gran festa de l’escuma al mig de la 
carretera.

El setembre ens portarà també, el 
dissabte 24, de 17 a 20 h, a la plaça Nova 
de les Dones del Tèxtil, la ja consolidada 
Fira d’Entitats. Hi trobareu activitats, 
actuacions, exhibicions, mostres i 
molt més. Us engresco a participar-
hi i gaudir de la bona feina que les 
entitats del Masnou porten a terme 
durant l’any, a les quals aprofito per 

agrair la implicació per fer del Masnou 
un poble amb identitat i ple de vida. En 
el marc de la Fira també hi trobareu un 
estand amb informació sobre la nova 
edició dels pressupostos participatius, 
un canal més perquè pugueu votar i 
decidir allò que més us agradaria per al 
Masnou. 

No puc acabar sense tenir un record per 
a la masnovina Carme Giralt, també 
vinculada al teixit associatiu del Masnou 
que tant s’estimava. Et tindrem sempre 
present. 

Us convido a començar un curs en 
què us convidem a prendre part i fer 
més vostre aquest Masnou que tant 
estimem.

Inici d’un nou curs polític

Acabem d’arribar de les vacances amb 
les piles més que carregades –ens hem 
reunit amb les persones que estimem, 
hem pogut llegir llibres a la platja, hem 
viatjat o fins i tot no hem fet res al sofà de 
casa. Qualsevol de les petites coses que 

es fan a l’estiu ens omplen d’energia i són 
més que necessàries. 

Moltes persones es fixen l’1 de gener 
com una data per iniciar reptes: aprendre 
un nou idioma, fer més esport, practicar 
el mindfulness o, simplement, adquirir 
noves habilitats. En l’àmbit polític, ja fa 
uns anys, es parla dels cursos polítics, i en 
aquest cas, s’inicien al setembre. 

Ara toca, un cop més, arremangar-se, 
continuar la feina que estàvem fent i 
engegar nous projectes que vetllin per la 
millora de la ciutadania del Masnou.

Són moltes coses les que estan canviant 
al Masnou, tal com evolucionen moltes 
d’altres, i hem de ser capaços d’estar a 
l’altura de tots els canvis que el segle 
XXI ens ofereix, sense perdre el nord i el 
sentiment de poble.

Les obres de l’estació de tren d’Ocata 
continuen i, a finals del primer 
trimestre del proper any, ja podrem 
gaudir d’una estació accessible –tot i 
que durant aquests mesos ha suposat 
maldecaps a moltes veïnes i veïns i 
molts canvis en l’estètica del Camí Ral 
d’aquell tram.

Unes obres que també avancen molt 
ràpid són les de l’antiga Caserna, que 
donarà pas a 36 habitatges nous de 
venda de protecció oficial. Des de la 
Regidoria d’Habitatge es treballen, 
juntament amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, les bases que regiran aquesta 
promoció.

En l’àmbit de la mobilitat tindrem molts 
reptes per afrontar, com ara, també, 
l’esperada pacificació de l’N-II i els nous 
accessos a la C-32.

També es revisarà el Reglament del 
servei de taxi a demanda per incorporar-
hi canvis i millores detectades durant la 
prova pilot.

Una altra obra que finalment ha quedat 
inaugurada és el Centre Cívic dels 
Masovers, que donarà cobertura als veïns 
i veïnes de la zona com a equipament 
municipal. Aquest espai serà important 
per a la cohesió i la participació de la 
ciutadania. 

Totes les mesures d’estalvi vers la 
mobilitat amb la gratuïtat del transport 
públic promogudes pel Govern espanyol 
ens ajudaran a tots i totes a afrontar 
aquest inici de curs d’una manera més 
lleugera, sobretot als joves i famílies que 
diàriament utilitzen Rodalies per anar a 
estudiar o treballar.

TRIBUNA POLÍTICA

Un Masnou de tothom

Iniciem un nou curs ple d’activitat al 
Masnou, amb la participació de les 
diferents entitats del municipi, les veïnes 
i els veïns dels barris i la programació 

Grup Municipal 
de Fem Masnou

Aquest espai està en blanc perquè l'escrit d'aquest grup municipal 

no es va rebre dins del període establert.
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aquel momento, llamados del 155. Pero 
ya se sabe que “la pela es la pela” y donde 
“manda patrón no manda marinero”, así 
que en estas líneas voy a juzgar la acción 
de gobierno del PSC en estos dos años 
que llevan gobernando. 

De entrada se inventaron un área nueva: 
Relaciones Institucionales y de Impulso 
de los Servicios Públicos, con un gran 
proyecto que ejecutar: recuperar el 
servicio de abastecimiento de agua 
potable, hasta ahora en manos de 
SOREA-AGBAR. Pues bien, tras años 
trabajando y con todos los partidos 
del consistorio remando en la misma 
dirección para que a partir de octubre 
de este año el servicio fuera prestado 
directamente por el Ayuntamiento, en el 

pleno de julio nos dicen que no estamos 
preparados, y prorrogan el contrato tres 
años más. Es decir, un fracaso absoluto 
liderado por el PSC.

Por otra parte, el PSC también asumió el 
área de Promoción Económica, quizás 
pensando que la gestión económica 
prometida por Pedro Sánchez le 
brindaría la posibilidad de anotarse 
buenos números de ocupación, 
dinamismo económico o creación de 
empresas (pobres ilusos). Pues todo 
lo contrario. Han cerrado delante 
de nuestras narices la antigua Dogi 
(actualmente Nextil) extinguiendo todos 
los contratos de trabajo y la regidora 
del PSC ni se enteró. Un nuevo fracaso 
absoluto del PSC.

Y por último, todos recordaremos 
como el PSC del Masnou destacaba 
por su entusiasta defensa del 
constitucionalismo y su batalla contra 
el independentismo, pero parece que 
sus estrechos lazos con ERC de Masnou 
le han hecho olvidarse de sus orígenes, 
y lo que es peor, de sus votantes. 

Acaba de dar la espalda a Cs en su 
defensa para que se otorgue la misma 
condición al castellano que al catalán, 
reconociendo ambas lenguas como 
de uso normal y habitual por parte 
de esta administración. Suponemos 
que el PSC prefiere no incomodar a 
sus socios de gobierno que ser fieles y 
leales sus votantes. En fin, ¡nada nuevo 
bajo el sol!

Grup Municipal 
de JxCAT-Units

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

Y el PSC qué, ¿otra vez traicionando a 

sus votantes?

En su día muchos constitucionalistas nos 
sorprendimos con la entrada del PSC 
en el Gobierno municipal liderado por 
ERC, como supongo se sorprendieron 
los independentistas cuando vieron que 
ERC daba entrada a un partido de los, en 

Aquest espai està en blanc perquè l'escrit d'aquest grup municipal 

no es va rebre dins del període establert.
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