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Jaume Oliveras
Alcalde
Arriba l’estiu i, com cada any, el mes de juliol al Masnou destaca per l’activitat festiva. Hem acabat una
llarga Festa Major, durant la qual hem pogut recuperar la normalitat i gaudir de les activitats i actes
festius, omplint carrers, la platja i les places. El Fascurt, el festival de curtmetratges, ha fet vint anys, un èxit
de convocatòria i de qualitat que fa que esdevingui una cita obligatòria del nostre estiu. I, finalment, el
Ple de Riure enguany arriba als vint-i-cinc anys.
Vam poder celebrar el reconeixement com a Filla Predilecta de la vila de Carme Giralt, amb un acte molt
emotiu als jardins de Can Malet. També aquest estiu, al Centre d’Arts Digitals de Barcelona Ideal, es pot
gaudir de l’exposició del també Fill Predilecte del Masnou Jordi Pericot. Una exposició que no us podeu
perdre i que fa justícia al reconeixement de les seves aportacions al món de l’art a través del cinetisme,
com a precursor de l’art digital.
Però aquest juliol també continuem tirant endavant els nostres compromisos amb els veïns i veïnes del
Masnou: la convocatòria d’ajuts a les famílies, la rehabilitació d’edificis... Finalitzem obres, com les noves
pistes esportives del parc de Vallmora, i preparem els nous projectes per a aquesta tardor. I una cita molt
important també per a aquest setembre: tornen les votacions dels pressupostos participatius, en què la
ciutadania pot decidir, a partir dels projectes seleccionats, noves inversions per al nostre municipi.

Atenció Ciutadana (OAC)
93 557 17 77
673 638 003 (WhatsApp)

Us desitjo un bon estiu!
93 202 98 02 / 93 472 92 31

SUMARI
EN PORTADA
Repàs de la darrera celebració
de la Festa Major de Sant
Pere, completa, diversa i amb
una bona afluència als actes
programats. Foto de portada:
RAMON BOADELLA
Pàg. 4-5
INSTITUCIONAL
Votacions del Ple municipal del
19 de maig del 2022.
Pàg. 6
El Ple frena la possibilitat
de dedicar a ús turístic les
habitacions d’una llar habitada.
Pàg. 7

Una nova aplicació mòbil per
pagar les zones d’aparcament
blaves i taronges.
Pàg. 13

CULTURA
El Ple de Riure estrena escenari
a la 25a edició.
Pàg. 18

Es crea un ajut per als
masnovins i masnovines que
comprin una bicicleta elèctrica.
Pàg. 13

El Festival Fascurt assoleix les
dues dècades de projeccions a
la platja. Pàg. 18

URBANISME
Celebrada una audiència
pública per tractar el futur
urbanístic del Casino.
Pàg. 14

Votacions del Ple municipal del
16 de juny del 2022.
Pàg. 8

OBRES
Un tram del carrer de Navarra
i dels carrers de l'Uruguai i del
Brasil, més amables per als
vianants.
Pàg. 15

El Ple aprova un nou títol de
transport per realitzar viatges
il·limitats amb l’autobús urbà.
Pàg. 9

S’han reparat parcialment
les cobertes dels nínxols del
Cementiri.
Pàg. 15

Carme Giralt és reconeguda
com a Filla Predilecta del
Masnou.
Pàg. 11

Reparades les voreres d’una
quinzena de carrers del
municipi.
Pàg. 15

MOBILITAT
Infografia sobre què és i com es
pot sol·licitar la T-EL MASNOU.
Pàg. 12

FAMÍLIES
Infografia sobre els ajuts a la
infància i l’adolescència per a les
activitats d’estiu realitzades.
Pàg. 16

L’Ajuntament demana a la
Generalitat més autobusos cap
a Barcelona.
Pàg. 13

PARTICIPACIÓ
Setze propostes arriben a la final
dels pressupostos participatius
2022-2023. Pàg. 17

L’artista Jordi Pericot exposa a
l’Ideal de Barcelona.
Pàg. 19
Els Premis Goleta i Bergantí
ja tenen guanyadors i
guanyadores.
Pàg. 19

Servei d'aigües (Agbar)
93 495 35 40 / 900 405 07
Agbar
(avaries i incidències)
900 304 070
SUMEM, SL
Aparcaments municipals i
estacionament regulat
678 166 373

Taxi a demanda
900 69 65 66
Autobusos Moventis-Casas

ESPORTS
El parc de Vallmora compta amb
dues noves pistes esportives.
Pàg. 21
Celebrada la primera Cursa de la
Dona de les Tres Viles.
Pàg. 21
ENTREVISTA
Manu i David Oliver, propietaris
del bar Entremans, guanyador
de l’Escuracassoles.
Pàg. 22 i 23
PUNT DE TROBADA
The Ricky Rubio Foundation.
Pàg. 25
AGENDA
Pàg. 26 i 27
TRIBUNA POLÍTICA
Pàg. 30 i 31

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Correcció

de Català
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la revetlla de Sant Joan, on deia “Associació de Veïns del Bellresguard” hi havia de dir “Associació de
Veïns del Bell Resguard”.
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EN PORTADA

L’èxit de participació permet tancar amb
molta satisfacció una de les edicions més
anhelades de la Festa Major
Aquest any, la festa grossa ha comptat amb una novetat, el Repicó, que ha allargat
els actes festius uns dies més

L

a Festa Major de Sant Pere
2022 es va celebrar del
25 al 29 de juny. Enguany
va comptar amb una novetat:
el Repicó, que va allargar els
actes festius durant uns dies,
del 30 de juny al 3 de juliol. A
més a més, també va tenir lloc
la segona edició de la mostra
gastronòmica Escuracassoles,
que es va estendre durant les
dues celebracions, entre el 25
de juny i el 3 de juliol.
> Cinc dies de gresca
La Festa Major va tancar-se
la nit del 29 de juny amb el
concert i el ball que va oferir
l’Orquestra Maravella al
nombrós públic que va acudir
a la plaça Nova de les Dones
del Tèxtil per gaudir-ne. Va
ser la primera vegada que la
Maravella, un dels clàssics de la
Festa Major, actuava en aquesta
plaça. El canvi d’emplaçament
va ser tot un èxit, tenint en
compte la quantitat de gent
que va atreure.
També va ser un encert el
fet d’haver ubicat l’escenari
principal de la Festa Major a la
platja d’Ocata. Això era, però,
una aposta segura, en ser el lloc
on tradicionalment s’han fet
els concerts i espectacles més
multitudinaris. Cal assenyalar
una novetat rellevant que
també va tenir una molt
bona acollida. Es tracta del
condicionament d’una zona
accessible, per tal que les
persones amb mobilitat
reduïda gaudissin com tothom
de tots els espectacles que es
feien a la platja. De fet, l’aposta
per la inclusió va anar més enllà,
ja que també es va comptar
amb intèrprets de la llengua de
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signes en determinats actes,
per tal que les persones amb
sordesa poguessin seguir-los.
Un d’ells va ser el pregó,
el primer dia de la festa
grossa, el 25 de juny. El van
protagonitzar de nou les
tres nimfes, les artífexs de
l’encanteri que fa que l’alegria
i la diversió s’encomani a
tothom qui es troba al Masnou
durant els dies de Festa Major.
Enguany, però, les nimfes de la
terra, el mar i el foc van llançar
un missatge que va esdevenir
un crit d’alerta, un prec per
convèncer tothom que cal tenir
cura del medi ambient i acabar
amb la destrossa de la natura.
Les danses i l’espectacle de les
nimfes va donar pas a un dels
concerts principals de la Festa
Major, el del grup Roba Estesa,
que va interpretar alguns dels
seus clàssics i les cançons del
seu nou disc, Rosa permanent.
Música ben ballable, alegre i
feminista.
Així, des del divendres 25
i durant cinc dies, fins al
29 de juny, els masnovins i
masnovines van gaudir d’una
Festa Major similar a les d’abans
de la pandèmia. Al programa
s’hi recollien una cinquantena
d’actes ben variats: des dels
concerts de la nit jove La
Salada fins a la Festa Holi del
matí de la diada de Sant Pere.
La vigília, la nit del 28 de juny,
es va viure un dels moments
àlgids de la Festa Major, quan
la platja d’Ocata va acabar
plena de gent bocabadada
i meravellada pel castell de
focs. Poc després d’esvair-se
del cel els darrers esclats de
llum i color, el públic va poder
donar sortida a l’adrenalina i

El públic es va entregar a concerts com el de Versión Imposible.
RAMON BOADELLA

l’entusiasme acumulats ballant
fins a la matinada cançons ben
conegudes per tothom, amb el
concert de Versión Imposible,
que va precedir l’actuació de DJ
Trapella.
E l Masnou ha viscut una
gran edició de la Festa
Major de Sant Pere que
no hauria estat possible
sense la dedicació ni la
col·laboració desinteressada
de bona part de les entitats
del municipi. També cal
esmentar la feinada feta pels
agents de la Policia Local i el
personal de Manteniment
i altres departaments de
l’Ajuntament. Entre tots i
totes, s’ha aconseguit que
milers de persones hagin
gaudit de cinc dies de festa
sense que s’hagi registrat
cap incident rellevant.
> Repicó amb colofó
gastronòmic
Durant el Repicó, del 30 de
juny al 3 de juliol, van tenir lloc
una vintena d’actes festius,

culturals, lúdics i esportius que
van posar punt i final a tants
dies de gresca. Destaquen
autèntics clàssics de la
Festa Major, com la Trobada
Gegantera, el Concert de les
Seixanta Escales o la Travessa
al Port, entre d’altres, que van
seguir comptant amb un bon
seguiment de públic.
A més, les Happy Food Trucks
es van instal·lar els tres primers
dies de juliol als jardins dels
Països Catalans i es van omplir
d’assistents que van gaudir de
música en directe i de la millor
teca de carrer. També van
coincidir amb els últims dies
de l’Escuracassoles, la mostra
gastronòmica que va permetre
degustar les creacions
exclusives elaborades per una
trentena de bars, restaurants
i pastisseries del Masnou.
L’agenda del Repicó també
va incloure l’esmorzar d’ous
ferrats del carrer de Sant
Rafael, que enguany va estar
amenitzat pel grup de jazz
Naona Trio.

EN PORTADA

RAMON BOADELLA

El correfoc.

El concert de les Seixanta Escales.

La Travessa del Port.

El pregó de Festa Major amb les nimfes.

El 10è aniversari de Ple de Cops.

El concert de Roba Estesa.

La festa inclusiva del Masnou.

Un concert de La Salada.

La coral de La Teatral al c. de Sant Rafael.

El tobogan infinit.

Un dels concerts infantils de La Saladeta.

El castell de focs.

La celebració del Dia de l'Orgull LGTBI+.

L'actuació de l'Orquestra Maravella.

La XXXV Trobada Gegantera.
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INSTITUCIONAL

SÍ

VOTACIONS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 19 DE MAIG DE 2022

Compatibilitat del funcionari 645

Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
(ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament del Masnou per dur a terme la
selecció conjunta del personal funcionari i
constituir una borsa de treball de les policies
locals
Pròrroga del conveni per a la formalització de
l’encàrrec a mitjà propi a favor de Sumar per a
la gestió del Centre Obert Maricel
Verificació del text refós de la modificació
puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit
del carrer de Can Mandri i de la parcel·la
delimitada pels carrers d’Almeria, el Berguedà
i la Pollacra Goleta Constança
Aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla general d’ordenació del Masnou per a la
regulació de l’ús d’allotjament turístic en llar
compartida
Moció presentada pel Grup Municipal de Cs
perquè l’Ajuntament ofereixi assessorament
i assistència jurídica gratuïta als afectats pels
actes delictius comesos per MENA o ex MENA
Declaració institucional presentada pel
Grup Municipal d’ERC-AM per aclarir els
fets de l’espionatge contra el moviment
independentista català

ABSTENCIÓ

14 ERC, PSC

5 Fem Masnou

17 ERC, PSC,

3 Fem Masnou

17 ERC, PSC,

1 CUP

i Cs

JxCAT-Units i Cs

JxCAT-Units i Cs

12 ERC i PSC
15 ERC, PSC,
Fem Masnou i
CUP

i JxCAT-Units

JxCAT-Units, Cs i
CUP

3 JxCAT-Units

Fem Masnou,
JxCAT-Units i CUP

5 PSC i Cs

Fem Masnou,
JxCAT-Units i CUP

5 PSC i Cs
9 ERC

(Punts 2 i 3)

JxCAT-Units i CUP
(Punts 2 i 3)
Declaració institucional d’urgència presentada
pel Grup Municipal de Cs per sol·licitar mesures
urgents per reduir la contaminació acústica
que provoquen les obres de reforma de
l’estació de tren d’Ocata

em Masnou,
8 FJxCAT-Units,
Cs
i CUP

* 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.
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2 Cs
18 ERC, PSC,

15 ERC,

6 Fem Masnou,

2 Fem Masnou

8 Fem Masnou,

15 ERC, Fem
Declaració institucional presentada pel
Grup Municipal de JxCAT-Units sobre el cas
d’espionatge digital Catalangate

1 CUP

i CUP

2 Cs

Masnou, JxCATUnits i CUP
(Punts 1, 4, 5 i 6)

NO

(Punts 1, 4, 5 i 6)

5 PSC i Cs

(Punts 2 i 3)

12 ERC i PSC

INSTITUCIONAL

El Ple del maig restringeix el lloguer turístic
d’habitacions
S’aplica la mateixa limitació vigent per als pisos turístics: prohibit obrir-ne de nous
en una zona del Masnou; en l’altra, només en cases grans i aïllades

Moment de la sessió plenària del maig. YOUTUBE

E

l Ple municipal del 19
de maig va aprovar una
modificació puntual
del Pla general d’ordenació
urbanística del Masnou
(PGOUM) que restringeix la
possibilitat de dedicar a l’ús
turístic habitacions d’una
llar habitada. La modificació
segueix el mateix criteri que
limita la possibilitat de llogar
habitatges sencers a turistes i
que es va apuntalar als plens
del 21 de novembre del 2019 i
del 16 de juliol del 2020.
En definitiva, es divideix el
municipi en dues zones: la A
i la B. A la zona A no s’emeten
llicències per a l’ús turístic de
cap habitatge ni habitació. A
la zona B sí, però només en
habitatges unifamiliars aïllats
amb una superfície mínima de
150 metres quadrats; és a dir,
cases relativament grans amb
jardí o pati. La zona A engloba
el barri antic i l’àrea més
cèntrica del Masnou, adjacent a
la platja. Està limitada pel front
marítim central, els carrers de
Joan Maragall i de la República
Argentina, l’avinguda de la
Generalitat de Catalunya i els
carrers de Fontanills, Tomàs

Vives, Sant Miquel i Torrent
d’Umbert. La zona B ocupa la
resta del municipi.
La modificació del PGOUM
per restringir l’ús turístic
d’habitacions en llars habitades
va tirar endavant amb 15 vots
a favor, de l’Equip de Govern
(ERC i PSC), Fem Masnou i la
CUP, 2 vots en contra (Cs), i
3 abstencions (JxCAT-Units).
Només van votar-hi 20 dels 21
membres del Ple per l’absència
d’Amadeu Quintana, de Fem
Masnou.
Ricard Plana, tercer
tinent d’Alcaldia i regidor
d’Urbanisme, va concretar
que “els objectius són els
mateixos que persegueix la
restricció dels pisos turístics:
protegir el dret a l’habitatge
davant les pertorbacions que

NORMATIVA VIGENT

La modificació segueix el
mateix criteri que limita
la possibilitat de llogar
habitatges sencers
a turistes

FINALITAT

Els objectius d'aquesta
mesura són protegir el dret
a l’habitatge i preservar la
convivència veïnal
pot causar el sector turístic
sobre els preus i preservar la
convivència veïnal”. El regidor
va explicar que la Generalitat
de Catalunya havia regulat el
lloguer turístic d’habitacions
en incloure el concepte “llars
compartides” al decret de
turisme aprovat l’agost del
2020. A més de donar un
marge als ajuntaments per
regular aquesta activitat, el text
estableix, entre altres requisits,
que s’han de limitar les estades
a quatre persones i que no
poden durar més de 31 dies.
A més, el titular de l’habitatge
ha d’estar-hi empadronat,
residir-hi i compartir-lo amb els
turistes mentre s’hi allotgen.

mitjana o més desafavorides
que no arriben a final de mes,
perquè se’ls impedeix que
millorin els seus ingressos
compartint la seva llar per
raons turístiques.” A banda, va
posar en dubte que aquesta
activitat provoqués problemes
de convivència i va assegurar
que la gent que vol donar un ús
turístic a habitacions ho podrà
fer, tot preveient que l’Equip de
Govern no actuarà per garantir
que la restricció es compleixi.
Les regidores de Fem Masnou
i de la CUP, Isa Redaño i Mireia
Noy, van compartir la darrera
afirmació d’Avilés, però des
de l’òptica contrària, ja que
consideren que és una mesura
necessària per combatre
l’especulació i l’encariment dels
lloguers, i van demanar més
controls i inspeccions.
Davant d’aquestes crítiques, el
regidor d’Urbanisme va posar
en valor “la transcendència”
de les restriccions establertes.
“Les inspeccions són la fase
posterior”, va dir, tot remarcant
que, si l’Ajuntament no hagués
actuat, “en aquest moment
tothom podria demanar una
llicència per llogar habitacions
a turistes o, en el seu moment,
per donar un ús turístic a tot
l’habitatge”. El grup municipal
de JxCAT-Units, que es va
abstenir, no va participar en
aquest debat.

Crònica sencera

Frans Avilés, portaveu de Cs,
va expressar-se de manera
coherent amb el vot negatiu
del seu grup: “És un atemptat
contra les persones de classe
EL MASNOU VIU JULIOL 2022
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INSTITUCIONAL

SÍ

ABSTENCIÓ

14 ERC, PSC i Cs

6
Fem Masnou,
JxCAT-Units i CUP

12 ERC i PSC

1 CUP

14 ERC, PSC i Cs

6
Fem Masnou,
JxCAT-Units i CUP

15
ERC, PSC
i Fem Masnou
12 ERC i PSC

5 JxCAT-Units, Cs i CUP
8
Fem Masnou,
JxCAT-Units, Cs i CUP

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla
de personal laboral i aprovació de la modificació
de la relació de llocs de treball 2022

13 ERC, PSC i CUP

7JxCAT-Units
Fem Masnou,
i Cs

Aprovació inicial del reglament regulador
del teletreball a l’Ajuntament del Masnou

UNANIMITAT

Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2022
de despeses de l’exercici 2021 amb càrrec
a l’exercici 2022
Aprovació inicial de l’expedient 10/2022, modificació
per suplement i crèdit extraordinari

VOTACIONS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 16 DE JUNY DE 2022

Aprovació inicial de l’expedient 11/2022, modificació
sota les modalitats de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit finançada amb romanent de Tresoreria per a
despeses generals
Aprovació inicial del Reglament orgànic municipal

Modificació del complement de productivitat

Aprovació de la delegació de competències del conveni
de col·laboració i de les bases reguladores per a la
participació dels ajuntaments de Cabrils, el Masnou,
Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar en
l’organització del Concurs de Música Jove 2022
(18a edició)
Resolució de les al·legacions presentades i aprovació
provisional del Pla especial d’ordenació de façanes i
espais comunitaris del conjunt residencial
Bellresguard del Masnou

UNANIMITAT

18
ERC, PSC, Fem
Masnou, Cs i CUP

2 JxCAT-Units

14 ERC, PSC i Cs

6
Fem Masnou,
JxCAT-Units i CUP

13 ERC, PSC i CUP

7
Fem Masnou,
JxCAT-Units i Cs

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme per a la
compra agregada d’energia elèctrica i gas

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

3 Fem Masnou

Punt d’urgència: Modificació del nomenament
de la persona interventora tècnica per a la reversió
del servei de les escoles bressols municipals

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

3 Fem Masnou

Aprovació inicial del projecte de remunta d’una planta
al pavelló esportiu Ricky Rubio del Masnou
Modificació del conveni entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori,
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament
del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de
les comunicacions mitjançant els serveis regulars de
transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou

Declaració institucional presentada pels grups
municipals d’ERC i JxCAT-UNITS de suport als jutges
de pau

UNANIMITAT

Declaració institucional presentada pels grups
municipals d’ERC i PSC per denunciar les accions LGTBIfòbiques succeïdes aquest mes de juny al Masnou

UNANIMITAT

* 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.
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NO

7

Fem Masnou,
JxCAT-Units i Cs

INSTITUCIONAL

El Ple del juny dona llum verda a un nou títol
propi de transport urbà
El títol, de viatges il·limitats, sortirà al setembre i coincidirà amb l’arribada d’un nou
autobús híbrid que operarà a la línia C-19

E

l Ple del 16 de juny va
validar la modificació del
conveni que estableix un
acord entre el Departament
de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, l’Autoritat de
Transport Metropolità (ATM),
l’Ajuntament del Masnou i
l’Empresa Casas, SA per garantir
un millor servei als usuaris del
transport públic. En concret,
l’acord recull dues novetats a
la línia d’autobús urbana C-19:
la creació d’un nou títol propi
de transport i la incorporació
d’un nou vehicle. La proposta
va comptar amb els vots
favorables de l’Equip de Govern
(ERC i PSC, 12 vots) i la CUP
(1 vot); i les abstencions de la
resta de grups municipals (Fem
Masnou, JxCAT-Units i Cs, 7 vots,
en absència d’un regidor de
JxCAT-Units).
El nou títol propi de transport
per realitzar viatges il·limitats
amb l’autobús urbà, és a dir,
a la línia C-19, rebrà el nom
de T-ELMASNOU (en podeu
trobar més detalls a la pàgina
12 d'aquest butlletí). El regidor
de Mobilitat, Albert Alfaro, va
parlar de la iniciativa com “un
canvi important, ja que fins a
dia d’avui estàvem subjectes a
les tarifes de l’ATM, amb un cost
de 2,4 euros per viatge i d’1,10
euros si és bonificat”. El regidor
va remarcar que “volem que la
C-19 segueixi sent una línia de
referència per a aquells usuaris
que la utilitzen per connectar
amb les estacions de Rodalies,
però també volem que sigui
una alternativa real d’aquells
masnovins i masnovines
que vulguin moure’s pel
municipi de manera habitual
utilitzant l’autobús urbà”. La
segona novetat d’aquest nou

En aquest Ple els edils van sumar-se a la campanya "Fes un gest per
l'ELA". YOUTUBE
acord és que s’incorporarà
un nou autobús híbrid a la
línia C-19. També entrarà en
funcionament al setembre i
utilitzarà l’última tecnologia,
amb un motor de combustió
i un d'elèctric. “D’aquesta
manera avancem per tenir un
model de vehicle de transport
urbà que sigui tecnològicament
més avançat, més net i
sostenible”, va dir el responsable
de Mobilitat.
Malgrat que l’oposició va veure
amb bons ulls aquestes iniciatives
per incentivar el transport públic,
les crítiques van centrar-se en el
cost del títol de transport i es van
posicionar a favor de la gratuïtat
del servei o en la possibilitat que
el cost estigués determinat pel
nivell d’ingressos de la persona
que el sol·licita. En aquest sentit
es va pronunciar Mireia Noy, de
la CUP: “Podrien fer-la gratuïta
o fer pagar un preu simbòlic,
però aquest Govern dona per
suposat que tothom pot assumir
24 euros sense tenir en compte
la diversitat de realitats que
tenim al nostre poble.” Noy va
justificar el vot a favor del seu
partit recollint el compromís
del regidor de Mobilitat que les
persones usuàries dels Serveis
Socials tindran la possibilitat de
treure’s aquest títol de manera
gratuïta.

En aquesta mateixa línia de
defensa de la gratuïtat total del
servei van anar la resta de grups
municipals. Des de Cs, Frans
Avilés, va afirmar que “si mirem
què li costarà a l’Ajuntament
expedir les targetes segurament
significarà un cost superior
al que es recaptarà. Per tant,
fins i tot des del punt de vista
econòmic es podria justificar
fer el transport urbà gratuït
i sense haver de treure cap
títol”. I en l’expedició del títol
també es va centrar l’opinió
d’Avilés: “El fet d’haver de treure
una targeta prèviament en
desincentivarà l’ús, perquè si un
sap que pot pujar a l’autobús
perquè és gratuït i sense haver
d’anar a treure una targeta amb
anterioritat el que possiblement
aconseguirem és ampliar-ne
les possibilitats d’ús.” A aquesta
reflexió, Ivan Ollé, de JxCATUnits, va apuntar que s’hauria
d’haver plantejat “una primera
fase en què fos gratuït, per
incentivar i canviar els hàbits a la
població”. Des de Fem Masnou,
Neus Villarubia va voler recordar
que el seu grup municipal “s’ha
caracteritzat per la defensa
del transport públic municipal
gratuït”, no sense retreure a
Jaume Oliveras que “la proposta
va ser desqualificada i titllada
des del principi pel qui ara és
alcalde com a irrealitzable”.

L’opinió de Villarubia va estar
en sintonia amb les anteriors:
“Generarem un nou tràmit
burocràtic que suposarà un
sobrecost del servei; en resum,
sortiria més econòmic que fos
gratuït.” En aquest punt, el debat
va centrar-se en per què no
es feia gratuït. “Per la por que
algú en faci un mal ús?”, es va
preguntar Villarubia. “Això és
com si ens plantegéssim que les
biblioteques deixessin de ser
gratuïtes, perquè hi ha persones
que en fan un mal ús.” El regidor
de Mobilitat va tancar el debat
afirmant que “aquest títol el
creem amb la metodologia i
el protocol que té l’ATM” i hi
afegia que “el copagament
simbòlic per part de l’usuari,
vinculat a les taxes i l’expedició
del títol, és vàlid per tenir un
control del servei i perquè
s’utilitzi de manera òptima”.
En relació amb el tema de les
tarifes, va esmentar diversos
municipis que han posat en
marxa aquesta iniciativa, però,
en la majoria dels casos, amb
uns títols propis de deu viatges
que oscil·len entre els 2,25 euros
i els gairebé 9 euros. L’alcalde,
Jaume Oliveras, va intervenir
al final del debat per recordar
que “Premià de Mar és l’únic cas
proper que té un autobús gratuït
i no és un model de mobilitat
sostenible que recomanin els
experts, perquè genera diverses
problemàtiques”.

Crònica sencera
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Carme Giralt és nomenada Filla Predilecta
del Masnou
Rep aquest reconeixement per la seva trajectòria professional com a pedagoga i per
haver estat la primera dona regidora del consistori

“

El Bergantí... quin vaixell
tan bonic vam construir
amb en Joan per als
nostres quatre fills!” Amb
aquesta exclamació, Carme
Giralt identifica una de les obres
més transformadores que ha
fet al llarg de la seva prolífica
vida: l’Escola Bergantí, fundada
fa 53 anys. La frase forma part
del text escrit per ella mateixa
per agrair que el Ple municipal
del juliol de l’any passat
decidís distingir-la com a Filla
Predilecta del Masnou. Tot i ser
present en l’acte institucional
que es va organitzar el 30 de
juny al vespre als jardins de
Can Malet per lliurar-li aquest
reconeixement, el parlament
el va pronunciar en nom seu
Elisenda Cassi, filla de Giralt
i actual directora de l’Escola
Bergantí.
“Em fa molt de goig i és un
honor per a mi que m’hàgiu
distingit amb aquest
reconeixement, que ve del meu
poble i de la meva gent”, deia
Giralt, en un text en què també
va fer un breu repàs a alguns
dels projectes més destacats
que ha dut a terme i que han
esdevingut transformadors,
a escala nacional. Fruit d’això,
Giralt va rebre la Creu de Sant

les aportacions que continues
fent”, va dir-li Oliveras, tot
destacant la seva “modèstia,
humilitat i rigor”. “Som hereus
de la seva obra en molts
àmbits i de la seva estima per la
llibertat, pel país, per la igualtat
i pel Masnou”, va afirmar.

E ls jardins de Can Malet van ser l'escenari de la festa en honor
a Carme Giralt. RAMON BOADELLA
Jordi de la Generalitat de
Catalunya l’any 2019, “per la
seva contribució a la unificació
de l’escoltisme laic i per la
fundació de l’Escola Bergantí,
tot un referent pedagògic”. Tal
com ella mateixa destacava
ahir, aquesta escola “segueix
oferint a la nostra població
un projecte educatiu viu i
d’avantguarda pedagògica”. A
banda, i més enllà d’explicitar el
seu “gran amor” per l’escoltisme,
va recordar que l’any 1979
va ser escollida regidora del
primer Ajuntament democràtic
posterior al franquisme. Giralt
va ser una pionera: la primera
dona regidora escollida en unes
eleccions lliures al Masnou. De
fet, va ser l’única dona del Ple

L 'alcalde, Jaume Oliveras, va entregar el reconeixement
a Carme Giralt. RAMON BOADELLA

municipal del mandat 19791983. Va exercir com a tinenta
d’alcalde de Joventut, Cultura
i Esports, integrada al primer
Equip de Govern presidit per
Josep Azuara.
L’acalde actual, Jaume
Oliveras, va assegurar, just
abans de lliurar-li la distinció,
que Giralt “va deixar una
petjada molt important a
l’Ajuntament”. Tanmateix, va
voler reivindicar “la Carme del
present, que continua molt
activa”, i va detallar algunes de
les iniciatives amb les quals
ha col·laborat recentment.
“Gràcies per fer-nos gaudir amb
la teva presència i per poder
aprofitar el teu llegat i totes

Com no podia ser d’altra
manera, l’Escola Bergantí
va ser ben present en l’acte,
presentat per Daniel Poch, un
exalumne de Giralt. El nombrós
públic que va omplir els jardins
de Can Malet també va poder
escoltar les paraules d’Adriana
Valls, directora pedagògica
de l’Escola Bergantí, i Rosa
Maria Pujol, expresidenta
d’Escoltes Catalans. En el repàs
a les contribucions de Giralt
per construir un món millor
no va poder faltar la seva
destacadíssima trajectòria
en el món de l’escoltisme i el
guiatge.
Just abans del final de l’acte i
que tothom pogués conversar
una estona prenent una copa
de cava, Jordi Torrano i Ramon
Olivé van interpretar la cançó
“Cal que neixin les flors a cada
instant”. I calen també moltes
més persones com la il·lustre
masnovina Carme Giralt.

P rèviament a l'acte popular, l'homenatjada va signar el llibre d'honor a
la sala de plens. RAMON BOADELLA
EL MASNOU VIU JULIOL 2022
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L’Ajuntament demana a la Generalitat obrir una nova línia
d’autobús que connecti el Masnou amb Barcelona per les
vies C-32 i C-31
També fa la petició a Renfe d’un reforç de l’autobús llançadora que uneix les estacions del Masnou i
d’Ocata a causa de les obres

L

’Ajuntament del Masnou
ha demanat a la Direcció
General de Transport i
Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya que creï una nova
línia de transport interurbà que
connecti de manera directa el
municipi del Masnou amb el
centre de Barcelona per les vies
C-32 i C-31. Ho va fer durant
una reunió mantinguda a
primers de juny entre l’alcalde
del Masnou, Jaume Oliveras;
el regidor de Mobilitat, Albert
Alfaro; la directora general
d’aquest departament de la
Generalitat, Mercè Rius, i el
subdirector, Benjamín Cubillo.
Durant la trobada, convocada a
petició del consistori masnoví,
es van exposar un seguit de
dades que reflecteixen un
increment notable i sostingut
de passatgers de les línies
d’autobús que passen pel
Masnou i en direcció a
Barcelona.

En primer lloc, l’Ajuntament
va exposar els condicionants
actuals que justifiquen la
creació d’aquesta nova línia
com una oportunitat única
per impulsar una proposta
que sigui alternativa al vehicle
privat i complementària al
servei de Rodalies: les obres
de l’estació d’Ocata, el mal
funcionament del servei de
Rodalies (en concret, de la línia
R1), el col·lapse en hores punta
i la dificultat d’entrada amb
transport privat a Barcelona
amb la novetat de les Glòries.
Des del consistori del Masnou
també es van expressar
els factors positius que
representen una oportunitat
per a la posada en marxa
d’aquest nou servei, com la
disminució del trànsit a l’N-II
fruit de la gratuïtat del peatge
o la creació del carril BUS-VAO
a la C-31 des del municipi
de Montgat fins a Barcelona.

Nova app per pagar les
zones blaves i taronges
amb el mòbil

D

es de primers de juny s’ha posat en marxa una app que
permet el pagament dels tiquets de la zona taronja i
blava del Masnou a través del telèfon mòbil. Aquest
servei ja es va posar en marxa a la zona blava l’any 2017, però
amb el canvi d’empresa que gestiona l’estacionament regulat
va deixar d’estar operatiu. Ara s’ha renovat i, a més de donar
cobertura tant a la zona blava com a la taronja, compta amb un
nou sistema operatiu més intuïtiu i fàcil d’utilitzar per l’usuari. La
nova implantació l’ha contractada l’empresa municipal SUMEM,
SL, que des del gener d’aquest any ha assumit la gestió íntegra
de l’estacionament regulat a la via pública i els aparcaments
soterrats. Un adhesiu als parquímetres explica a les persones
usuàries com han de descarregar-se l’aplicació al mòbil, a través
d’un codi QR.

Un dels autobusos que passen pel Masnou. DOMÈNEC CANO
Aquests condicionants se sumen
a la voluntat de l’Ajuntament
de donar compliment a un dels
compromisos establerts al Pla
d’actuació municipal actual:
impulsar la mobilitat sostenible
prioritzant l’ús del transport
públic.
Per part de la Generalitat,
va quedar palesa la bona
predisposició a fer realitat la
petició, ja que, tal com es va
confirmar a la reunió, altres
serveis que ja funcionen o s’han
posat en marxa al Maresme
estan funcionant bé. Per tal

de valorar-la, l’Ajuntament ha
enviat un plantejament del
recorregut, que serà analitzat
juntament amb els costos que es
derivarien d’aquest nou servei.
En paral·lel, l’Ajuntament també
va mantenir una reunió amb
els responsables de Renfe on
el consistori del Masnou va
fer una petició de reforç del
bus llançadora que uneix les
estacions del Masnou i d’Ocata
des de l’inici de les obres
d'aquesta última, especialment
en hores punta i durant el
període d’estiu.

Nou ajut per a la compra
de bicicletes elèctriques

L

’Ajuntament del Masnou, per tal de contribuir a la promoció
de la bicicleta com a mitjà de transport respectuós amb
l’entorn, en el seu pressupost municipal ha previst una
partida per subvencionar la compra de bicicletes elèctriques.
L’ens local en subvencionarà un 50 % del cost, fins a un màxim de
500 euros. L’atorgament de les subvencions per a la compra de les
bicicletes serà per ordre de presentació de sol·licituds.
Podran sol·licitar-les les persones empadronades al Masnou,
presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament del Masnou o telemàticament
a www.elmasnou.cat/tramits. Properament, a la pàgina web
i a les xarxes socials del consistori s'informarà de les dates del
període de sol·licituds.
EL MASNOU VIU JULIOL 2022
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El Casino litigarà contra l’expropiació del seu
pati i trava la rehabilitació del teatre en negar-se
a cedir-ne l’ús
La restauració d’aquesta sala emblemàtica queda en l'aire, perquè s’ha
esgotat el termini per destinar-hi una subvenció de la Diputació

“

Això no va només del
Casino, sinó del Masnou
i del poble que volem”,
va afirmar l’alcalde, Jaume
Oliveras, en cloure l’audiència
pública que es va celebrar
el 2 de juny a l’Edifici Centre
per explicar l’expropiació del
pati del Casino per fer-hi una
plaça pública i el fracàs de les
negociacions amb l’entitat per
rehabilitar-ne el teatre.
“S’han perdut dues oportunitats
de rebre subvencions”,
lamentava Oliveras, en
referència a la restauració del
teatre. La darrera es va esvair
en acabar el mes de maig. És
quan es va esgotar el termini
per decidir la destinació d’uns
ajuts provinents de la Diputació
de Barcelona i que l’Ajuntament
pretenia dedicar a la primera
fase de la rehabilitació
d’aquesta sala històrica i
monumental. Per tant, això
no es farà, almenys per ara. La
rehabilitació ha quedat en l'aire
a causa de la manca d’acord
amb l’entitat, tot i haver-hi
negociat durant anys, segons
va explicar Anna Torrijos, sisena
tinenta d’alcaldia i regidora de
Plans i Projectes Estratègics.
L’Ajuntament estava disposat
a assumir el cost total de la
rehabilitació, uns tres milions
d’euros, a canvi de la cessió d’ús
de la sala durant cinquanta
anys. Aquesta condició,
destinar-la a l’ús públic, és
imprescindible per invertir-hi
diners públics, segons va dir
Torrijos. A més, l’Ajuntament
s’encarregaria de la gestió i
el manteniment. A banda, i
entre altres propostes, s’oferia
a l’entitat que pogués disposar
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L'audiència pública va donar veu a l'Ajuntament, però també a l'entitat.
DOMÈNEC CANO

del teatre durant 24 dies a l’any
i que tingués veu i vot en una
comissió de seguiment sobre
la gestió i l’explotació de la
sala. Torrijos va afirmar que el
Casino havia rebutjat aquestes
ofertes. Una de les condicions
exigides per l’entitat per signar
el conveni de rehabilitació del
teatre era que l’Ajuntament
aturés el procés d’expropiació
del pati, però l’Equip de Govern
sempre ha afirmat la seva
intenció de separar del tot
tots dos projectes; que cap no
entorpís l’altre. És a dir, d’una
banda volien pactar amb el
Casino la cessió d’ús del teatre
per poder rehabilitar-lo i, de
l’altra, fer una plaça pública on
ara es troba pati del Casino. Val
la pena precisar, doncs, que
la modificació del Pla general
que permet l’expropiació
només afecta la superfície del
pati, no els edificis, que són i
continuaran sent propietat de
l’entitat.
> Una plaça pública al pati
del Casino
Després que la sessió plenària
de l’octubre de l’any passat fes
un pas més en la modificació
urbanística i l’aprovés de
manera provisional, la Comissió
Territorial d’Urbanisme de
l’Arc Metropolità de Barcelona
(Generalitat de Catalunya)

va donar el vistiplau a la
modificació del planejament
general. Això, a la pràctica,
suposa la qualificació del pati
del Casino com a espai públic,
cosa que permet a l’Ajuntament
transformar-lo en una plaça
completament oberta.
Ricard Plana, tercer
tinent d’Alcaldia i regidor
d’Urbanisme, va avançar
que, després d’abonar la
compensació estimada
al projecte d’expropiació
aprovat inicialment per la
Junta de Govern Local del 9 de
juny —uns 300.000 euros—,
s’elaborarà un projecte bàsic
d’urbanització i s’obrirà un
procés participatiu per decidir
els aspectes generals de la
futura plaça pública, obrint
el pati als carrers de Roger de
Flor i de Tomàs Vives. Segons
Plana, el jurat d’expropiació
fixarà, en paral·lel, el preu final
de la compensació. I és que,
com va quedar ben palès a
l’audiència pública, a través de
la intervenció del president del
Casino, Joaquim Pera, l’entitat
no està gens d’acord amb
la quantitat proposada per
l’Ajuntament. Va afirmar que el
tècnic que havia fet els càlculs
per encàrrec de l’entitat havia
valorat la compensació en 3,8
milions d’euros.

A més de criticar amb
contundència la quantitat
prevista per l’Ajuntament,
Pera va afirmar que el pati és
essencial per a l’entitat i va
reclamar que es reconegués
el seu paper a l’hora d’haver
mantingut aquest espai
sense urbanitzar al centre
del Masnou. També va
lamentar que l’Equip de
Govern no hagués acceptat
la contraproposta que
feia l’entitat, basada en el
manteniment de la propietat
del pati per part del Casino,
però obrint-lo els dies i les
hores que es convinguessin
per fer-hi activitats obertes a
tothom.
“Pot ser un pati permeable, que
s’obri durant el dia i es tanqui
a les nits”, va dir, tot adduint
els problemes d’incivisme o
inseguretat que pot haver-hi
en una plaça permanentment
oberta. Va avançar que l’entitat
lluitarà per revertir aquesta
expropiació als jutjats i que
demanarà mesures cautelars.
En aquest sentit es va expressar
també Antoni Gimferrer,
advocat del Casino, que
confirmava accions judicials
per “impugnar l’expropiació”.
“És una pena. Ens dirigim a
una guerra judicial que pot
durar molts anys”, va concloure.
Durant l’audiència pública es
van expressar altres opinions
contràries a l’expropiació —hi
havia una àmplia representació
de socis i sòcies del Casino—,
però també es van alçar veus
favorables als projectes de
l’Ajuntament, tant pel que fa
a la creació d’una plaça com a
l’intent d’assolir un acord per
rehabilitar el teatre.

OBRES

Remodelat un tram del carrer de Navarra i la zona
de vianants dels carrers de l’Uruguai i del Brasil
Les obres d’ambdós projectes sumen una inversió de gairebé 450 mil euros

A

final de maig va
finalitzar el gruix
de les obres de dos
projectes que han remodelat
l’espai públic per fer-lo més
amable, segur i accessible
per a la ciutadania. Es tracta
de la creació d’una zona de
vianants als carrers del Brasil i
de l’Uruguai, al barri d’Ocata,
i de la reurbanització del tram
del carrer de Navarra comprès
entre el passeig de Romà
Fabra i el carrer de Roger de
Flor, al centre del Masnou.
> Navarra
L’objectiu principal de la
reurbanització ha estat
millorar l’accessibilitat i la
seguretat dels vianants en
aquest segment de la via. El
canvi més notori ve donat
per l’ampliació de les dues
voreres, que ara tenen una
amplada aproximada de
dos metres. L’estretor de
les antigues perjudicava
l’accessibilitat i la seguretat
viària dels vianants. Per
guanyar l’espai necessari,
ha calgut eliminar les places
d’aparcament que hi havia al
cantó mar de la calçada. Per

tant, ara només es pot aparcar
a l’altre cantó.
A més a més, la reurbanització
ha inclòs la renovació de l’asfalt,
del clavegueram i de les xarxes
d’aigua i d’electricitat. També
s’han instal·lat nous fanals.
La remodelació ha tingut
un cost de prop de 190.000
euros. L’Ajuntament preveu
reurbanitzar nous trams
d’aquest carrer, seguint el
mateix patró, en fases futures.
> Zona de vianants
En paral·lel a l’actuació del
carrer de Navarra, s’ha dut
a terme la transformació en
zona de vianants del carrer
del Brasil i del tram del carrer
de l’Uruguai limitat pels del
Brasil i de Veneçuela. L’àmbit,
que té forma d’ela majúscula,
és adjacent als jardins dels
Països Catalans. Això fa que,
a la pràctica, s’hagi ampliat la
plaça, donant continuïtat a
aquest espai públic reservat
als vianants. Val a dir, però, que
els vehicles del veïnat i dels
comerços poden accedir de
manera puntual a la nova zona
de vianants dels carrers, només

Reparació parcial de les cobertes
de nínxols del Cementiri

A

mitjans de juny van
finalitzar les obres que
s’han dut a terme al
Cementiri per sanejar i reparar
les cobertes de quatre blocs de
nínxols i fer-les impermeables.
D’aquesta manera, s’han
eliminat les filtracions d’aigua
que s’hi havien detectat i que,
a la llarga, podien provocar
una degradació més severa
d’aquestes construccions.

La superfície total de les
cobertes que s’han reparat suma
573 metres quadrats.

El tram del carrer de Navarra, un cop finalitzades les obres. MIREIA CUXART
per carregar i descarregar.
Tanmateix, l’encreuament entre
els carrers de Puerto Rico i del
Brasil es manté obert al trànsit,
tot i que els vehicles han de
respectar-hi la prioritat dels
vianants. Finalment, aquesta
intervenció ha obligat a fer un
canvi de sentit de circulació en un
altre tram del carrer de l’Uruguai,
per tal de desviar el trànsit
provinent del carrer de Veneçuela
cap al del Torrent de Can Gaio.

La creació de la zona de
vianants als carrers de l’Uruguai
i del Brasil ha suposat una
inversió de 260.150 euros (IVA
inclòs). Cal precisar, però, que
l’Ajuntament ha rebut una
subvenció de 230.629,72 euros,
que en cobreix una bona part.
La subvenció prové del fons
Next Generation de la Unió
Europea i ha estat atorgada
pel Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana.

Nova campanya d’arranjament de
voreres en una quinzena de carrers

E

ls darrers mesos s’han
dut a terme actuacions
puntuals en una quinzena
de carrers, repartits en diversos
barris del Masnou. En concret,
als de Rosa Sensat, Eduard
Toldrà, Isaac Albéniz, Francesc
Macià, Pau Estapé Maristany
amb carrer de Navarra, Pintor
Villà, Paraguai, Silveri Fàbregas,
Tomàs Vives amb carrer de
Sant Miquel i Santa Madrona
amb passatge de la Cisa,
Mestre Dolors Torregrosa, Dr.

Pere Genové, Prat de la Riba, la
Garrotxa i Cusí i Fortunet.
Entre les actuacions realitzades,
s’han substituït panots trencats,
se n’han anivellat i, en algunes
de les actuacions, se n’han
col·locat d’especials, que
tenen un relleu amb marques
geomètriques que serveixen
per guiar les persones cegues
que utilitzen un bastó per
caminar pel carrer. També s’ha
actuat en diversos escocells.
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PARTICIPACIÓ

Setze propostes passen a la votació final
dels pressupostos participatius
Han estat escollides per una trentena de masnovins i masnovines durant la
jornada de priorització
exercici). El període de votació
es preveu que s’obrirà entre els
mesos de setembre i octubre
i tindrà una durada de tres
setmanes.

Les propostes han estat triades d’entre les 63 que van superar
la validació tècnica. JORDINA GUAL

U

n total de 16 propostes
han estat seleccionades
per passar a la votació
final dels pressupostos
participatius. Les han escollides
una trentena de masnovins
i masnovines que s’havien
inscrit per participar en la
jornada de priorització, que
va tenir lloc la tarda del 8 de
juny a la Sala Joan Comellas.
Aquestes 16 propostes han
estat les finalistes d’entre
les 63 que van superar la
validació tècnica. Prèviament,
la ciutadania n’havia presentat
un total de 288, 87 menys
que en l’anterior edició de la
convocatòria. Ara és el torn que
els serveis tècnics detallin els

projectes, incloent-hi imatges
i el pressupost aproximat de
cadascun i, el proper pas, serà
la votació final.
A la votació, que es podrà
fer en línia o presencialment
dipositant una butlleta a
les urnes que s’habilitaran a
diferents punts del municipi,
hi podran participar totes les
persones de més de 16 anys
empadronades al Masnou.
Podran seleccionar fins a
tres propostes per decidir
quines rebran finançament
dels pressupostos municipals
dels anys 2022 i 2023. En
total, s’hi destinarà mig milió
d’euros (250.000 euros de cada

> Jornada de priorització
La sessió del 8 de juny va tenir
per objectiu escollir quines
de les propostes ciutadanes
vàlides rebudes passaven a la
fase de votació final. Cadascuna
va ser puntuada pels assistents
al taller de manera col·lectiva

mitjançant una dinàmica
participativa de caràcter grupal.
Prèviament, s’havien dividit
per blocs temàtics (mobilitat,
accessibilitat, socioculturals...).
Les propostes que passaran
a la fase final de votació són
les que han quedat en les
setze primeres posicions. Si
voleu veure la votació que
ha obtingut cada una, podeu
consultar-les al web dels
pressupostos participatius
(https://participa.elmasnou.cat).

Les propostes seleccionades
 ccessibilitat de les platges
A
Renovar la gespa del camp de futbol de l’Atlètic del Masnou
Poble accessible i inclusiu
Marquesines a les parades d’autobús
Dignificació de les colònies de gats del Masnou
Il·luminació del passeig Marítim des de la riera d’Alella fins a
Montgat
Instal·lació de cobertes als patis de les escoles
Construcció d’un pump track, un espai esportiu i de lleure
Equipar el vestidor adaptat de la piscina municipal
Accessibilitat de les voreres del Masnou
Camins escolars
Arreglar la sala d’autòpsies per a cerimònies civils
Parc de cal·listènia o workout i gimnàs a l’aire lliure
Joc infantil al parc dels pinetons
Millora de la il·luminació i la seguretat al Complex Esportiu
Millora del mobiliari de la platja
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CULTURA

Esclat de rialles al 25è Ple de Riure
El festival masnoví va estrenar escenari al parc de Vallmora i va tornar a comptar amb
companyies emblemàtiques del teatre còmic, com Marcel Gros i Rhum&Cia

L'espectacle de Claudio Levati
va omplir la carpa del parc de
Vallmora. RAMON BOADELLA

L

a vint-i-cinquena edició
del Ple de Riure, el festival
de teatre còmic del
Masnou, va tenir lloc entre el
12 i el 16 de juliol, i, en total,
es calcula que van gaudir-ne
prop de 2.500 espectadors
i espectadores. Una de les

novetats més significatives
d’aquest any va ser l’estrena
d’una nova ubicació: l’escenari
al parc de Vallmora, al costat
del carrer de Montevideo, que
va tenir molt bona acollida. El
públic va trobar un encert que
es fes en un sol espai exterior
i que fos el parc de Vallmora,
tant per la disposició dels espais
com per l’ombra, l’entorn, les
vistes i l’accessibilitat. Allà es
van representar un total de cinc
dels set espectacles inclosos
dins la programació. D’entre
totes les propostes que es van
poder veure a la part baixa
d’aquest parc una va ser a
càrrec de l’artista internacional

Claudio Levati, que resideix al
Masnou. Les companyies La
Bleda, Ramiro Vergaz, Jordi
Sabanni i La Bella Tour també
van actuar-hi, aquesta última
en substitució de Planeta
Trampolí.
A més a més, i per fer ben
grossa la celebració amb motiu
de les 25 edicions del Ple de
Riure, enguany van participarhi dues de les companyies
més emblemàtiques del teatre
còmic, que van aixecar el teló
de l’Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet. El cap de setmana
del festival, Marcel Gros va
oferir l’espectacle La gran A...

ventura, el dia 15, i Rhum&cia va
representar Gran Reserva, el 16.
El públic va poder assistir de
manera lliure i gratuïta als
espectacles del parc de Vallmora.
En canvi, sí que va caldre comprar
entrades per veure els altres
dos, els que es van representar a
l’Espai Escènic Iago Pericot. Per
commemorar aquesta edició
d’aniversari, es van repartir entre
les persones assistents barrets
de palla, ventalls, ulleres de sol
i un vi de la DO Alella (el pansa
blanca del Celler de Can Roda)
amb una etiqueta especial
commemorativa de la vint-icinquena edició.

El Festival Fascurt tanca la 20a edició
amb prop de cinc mil espectadors
A la platja d’Ocata s’hi van projectar 28 curts d’entre els 1.020 que s’havien presentat
a l’edició d’enguany

L

a vintena edició del Fascurt, el Festival de Curtmetratges del
Masnou, va ser un èxit, tant per l’assistència de públic com per
la qualitat i la quantitat dels films presentats. Els dies 7, 8 i 9 de
juliol, a la platja d’Ocata s’hi van projectar 28 curts, seleccionats pel
jurat d’entre els 1.020 que s’havien presentat a l’edició d’enguany.
L’organització va xifrar en prop de cinc mil el total d’assistents als
tres dies de projeccions, que també van incloure el concert de The
Woody’s i les actuacions dels DJ Boytronique i Domotik.

Palmarès 2022
El concurs va atorgar quatre premis amb dotació econòmica
per a les categories de Ficció, Animació, Undercurt i un premi
especial del públic. El jurat d’enguany va estar format pel
director de cinema Francesc Bellmunt, l’actriu Eva Santolaria i el
guionista Pere Altimira.
Premi Ficció
Rompente, d’Eloy Domínguez
Premi Animació
Ur Azpian Lore (‘Flor sota aigua’), d’Aitor Oñederra
Premi Undercurt
For Pete’s Sake, de Gerald B. Fillmore
Premi del públic
For Pete’s Sake, de Gerald B. Fillmore
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Moment de l'entrega de premis, l'últim dia del Festival. RICARD COMAS
Prèviament, per commemorar els vint estius, més enllà de les
projeccions a la sorra es va preparar una programació especial al
juny que va incloure tres sessions al cinema La Calàndria amb un
recopilatori de curts significatius de les dues dècades d’aquest
Festival i una projecció musicada amb final de festa per celebrar el
20è aniversari.
L’entitat Akonga, Acció Kon Ganas, és l’artífex d’aquesta
convocatòria, que des del 2008 va entrar a formar part de la CI&VI
Festivals de Catalunya (Coordinadora de Festivals de Cinema i
Vídeo de Catalunya), i porta el Fascurt del Masnou al nivell d’altres
festivals de reconegut prestigi del territori català.

CULTURA

L’obra de Jordi Pericot és a l’IDEAL, el Centre
d’Arts Digitals de Barcelona
Els veïns i veïnes del Masnou podran visitar-la gratuïtament uns dies

N

o hi ha dubte que el
veí del Masnou Jordi
Pericot és el màxim
exponent de l’art cinètic
a Catalunya. El 4 de juliol,
l’artista plàstic va inaugurar la
mostra “Pericot: Art expandit”
a l’IDEAL de Barcelona, que
inclou una selecció inèdita
d’obres juntament amb noves
instal·lacions immersives i
interactives creades per artistes
digitals que dialoguen amb les
seves creacions originals. A més
d’amics i familiars, a l’estrena
el van acompanyar l’alcalde,

Jaume Oliveras, i la regidora de
Cultura, Neus Tallada.
L’exposició monogràfica de
l’artista a Barcelona ha comptat
amb el suport de l’Ajuntament
del Masnou. En paraules de
l’alcalde: “Considerem una
gran oportunitat poder fer
una exposició de Jordi Pericot
en un espai com l’IDEAL, que
permetrà posar en valor la seva
magnífica obra i, a la vegada,
experimentar amb les noves
tecnologies, els principis bàsics
de l’art cinètic.”

El cotxe Seat 133 és una de les peces fonamentals de l’exposició. CEDIDA
L’exposició es podrà veure fins
al 4 de setembre. Durant aquest
període s’han previst quatre
jornades en què els masnovins
i masnovines podran visitar-la
gratuïtament. Seran els dies 15 i 20
de juliol i 3 i 26 d’agost i s’hi podrà
accedir entre les 10 i les 17 h.

L’exposició compta amb una selecció d'obres originals de Pericot que es
complementen amb una experiència immersiva. CEDIDA

Prèviament, s’haurà de treure
l’entrada a la pàgina web
del Centre d’Arts Digital i, un
cop triat el dia i l’hora, caldrà
introduir el codi MASNOUIDEAL
(amb majúscules) a l’apartat
“Tens un codi promocional?”. A

més, el dia de la vista, per entrar
a l’exposició caldrà ensenyar
el DNI o altra documentació
que acrediti el Masnou com a
municipi de residència.
> L’Espai d’Art Cinètic Jordi
Pericot romandrà tancat
El gruix de les obres de l’Espai
d’Art Cinètic Jordi Pericot,
ubicat des de l’any 2011 a
l’Edifici Centre, s’ha traslladat
a l’exposició de l’IDEAL, motiu
pel qual aquest espai romandrà
tancat durant el període de la
mostra temporal de Barcelona.

Lliurats els Premis Goleta i Bergantí
de narrativa i poesia catalanes

L

’acte de lliurament dels
Premis Literaris Goleta
i Bergantí va tenir lloc
durant la tarda del 26 de maig
a la Sala Joan Comellas de
l’Edifici Centre. El certamen,
organitzat per la Biblioteca
Joan Coromines, s’adreça a
infants i joves, d’entre 9 i 18
anys, residents al Masnou,
o a alumnes d’un centre
escolar de la vila. Un total
de 154 obres van optar al

guardó, 116 menys que l’any
passat. Onze nois i noies
van ser seleccionats com a
guanyadors en les diverses
modalitats de poesia i prosa,
de temàtica lliure.
Podeu consultar la relació
d’autors i autores premiats a la
43a edició dels Premis Goleta
i Bergantí en aquesta pàgina:

https://www.elmasnou.cat/
premisgoletaiberganti2022

Els nois i noies guanyadors amb el jurat i membres del consistori.
RAMON BOADELLA
EL MASNOU VIU JULIOL 2022
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ESPORTS

El parc de Vallmora estrena dues noves
pistes esportives
Es troben ben a prop del pavelló d’esports, a l’altre cantó del carrer de Montevideo

L

es dues noves pistes
poliesportives
descobertes del parc de
Vallmora ja estan enllestides
i obertes al públic, un cop se
n’han donat per finalitzats
els treballs de construcció.
Estan situades a la zona del
parc adjacent al carrer de
Montevideo, just al davant del
Complex Esportiu Municipal.
De fet, les noves pistes
complementen els espais de
l’equipament, però també
doten la vila de més zones
lúdiques i esportives per a l’ús
de la ciutadania i les entitats del
Masnou.

sufragat amb una subvenció
de 340.000 euros atorgada per
la Diputació de Barcelona, en
el marc del Pla de concertació
de la xarxa de governs locals
2019-2023.

Les pistes han estat dissenyades per poder practicar-hi diversos
esports. CEDIDA
S’han dissenyat de manera
que siguin òptimes per a la
pràctica de múltiples esports.
Els punts de llum que s’hi han
instal·lat permetran que també
es puguin utilitzar durant les
tardes d’hivern. El projecte s’ha
completat amb l’adequació

dels accessos que connecten
les pistes amb el carrer de
Montevideo i la resta del parc.
Les obres, que es van iniciar
el 17 de gener, han tingut un
cost de 372.206,33 euros (IVA
inclòs) per a l’Ajuntament.
Bona part d’aquesta xifra s’ha

La creació d’aquest nou
espai esportiu duu implícita
la culminació d’una de les
darreres fases de reordenació
del parc de Vallmora. De fet,
el projecte de construcció de
les pistes ha inclòs accions de
condicionament de l’entorn,
de manera paisatgísticament
coherent amb el conjunt
d’aquesta gran zona verda.

Bona acollida de la primera edició de la Cursa
de la Dona de les Tres Viles

U

nes cinc-centes persones
van participar el 29 de
maig en la primera edició
de la Cursa de la Dona de les
Tres Viles, que van organitzar els
ajuntaments del Masnou, Montgat
i Premià de Mar. Un dels objectius
era reivindicar l’esport femení, fita
a la qual es van apuntar dones i
homes de totes les edats.
En qualsevol cas, els corredors
i corredores podien escollir

entre dues opcions: la primera,
una cursa de 5 quilòmetres
de longitud; la segona, de 10
quilòmetres.
A la de 5 quilòmetres es van
endur la victòria Rebeca
Suárez i Luis Guilera i, a la de 10
quilòmetres, Eva Martos i Ramón
Zabalbeitia. Totes dues tenien
la meta al port de Premià de
Mar. La sortida de la més curta
estava situada al Masnou; l’altra,

A la cursa van participar-hi prop de 500 persones. LA SANSI
a Montgat. La pista de totes dues
va ser l’N-II, raó per la qual es va

tallar al trànsit aquesta via mentre
es disputava la prova esportiva.
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ENTREVISTA

MIREIA CUXART

Manu i David Oliver
Propietaris del bar restaurant Entremans

En Manu, a l'esquerra, i en David, a la dreta d'un espai decoratiu de l'Entremans.
MIREIA CUXART

Comencem parlant sobre
el premi recent que heu
rebut. Què ha suposat per a
vosaltres guanyar la segona
edició de l’Escuracassoles?

Estem molt contents. És un
reconeixement que, després
de la pandèmia i tot el que ha
passat, ens fa seguir lluitant.
Això no vol dir que siguem
millors ni pitjors que la resta,
sinó que vam fer una proposta
diferent i que a la gent li va
agradar.
La proposta que us va fer
guanyadors tenia el bacallà
com a element principal i és
que aquest és l’ingredient
indispensable a la vostra
cuina. Ens expliqueu per què?

Des de fa divuit anys tenim
una bacallaneria dins del
Mercat i, al final, això és el
que ens fa una mica més
professionals d’aquest sector.
Coneixem molt bé aquest
producte i, per això, volíem
trencar amb aquesta sensació
que “el bacallà ja no s’està
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fent” o que “la gent jove ja no
menja bacallà”. Sempre diem
que ens agrada ser una mica
canalles a la cuina i anem una
mica a contracorrent de tot. Si
tothom tendeix a fer una cosa,
nosaltres no la fem i en fem
qualsevol altra.
A part d’això, vam voler
fer un plat amb brandada
perquè aquest any s’ha inclòs
aquest producte al catàleg de
productes de la gastronomia
local “Tasta el Masnou” i
volíem fer-li un homenatge i,
alhora, donar a conèixer a la
gent aquest tipus de format
del bacallà. La brandada és
una manera de menjar bacallà
per a la gent a qui no li agrada
tant aquest peix i, a més, és
molt ràpida de consumir i
saludable.
I el fet que tinguéssiu la
bacallaneria al Mercat va
ser el que us va animar a
muntar el bar o com va néixer
l’Entremans?

El tàndem culinari que formen els germans Oliver
els ha fet mereixedors del premi Escuracassoles
d’enguany amb la proposta d’una brandada de bacallà
amb carbassa escalivada acompanyada per una copa
del vi Raventós d’Alella Tina 9 de pansa blanca.
L’explosió dels menjadors als mercats de queviures
és una oferta creixent que es pot veure des de fa anys
a les grans ciutats i, al Masnou, tenim l’Entremans, un
bar restaurant que es troba dins el Mercat Municipal.
És precisament el lloc on es troba, l’epicentre de
la compra de proximitat i de qualitat basada en
productes frescos, locals i de temporada, el que el fa
singular, però també la seva oferta gastronòmica i les
persones que hi ha al capdavant.
L’Entremans va obrir portes el 2018 i, un any després
de la seva inauguració, va arribar la pandèmia. Gairebé
dos anys i mig després, restauradors com ells han
demostrat que són capaços de superar les adversitats.
Tot i que els dos germans són molt polivalents, en
David és principalment a sala i en Manu, a la cuina.
Amb aquest últim mantenim una conversa en què ens
explica què podem trobar si visitem la seva cuina.

Des d’un punt de vista
vocacional nosaltres teníem
aquest punt de voler anar
una mica més enllà del que
s’oferia a la bacallaneria. Que
la gent pogués gaudir amb
el que fem i no només amb
el que s’emporta a casa seva.
Perquè, al final, per molt
bo que sigui un producte,
si no el cuines bé, no en
gaudeixes.
El bar ja hi era feia anys,
com a bar típic d’un mercat,
regentat per uns altres
propietaris. La meva vocació
sempre ha estat la cuina i,
a partir d’aquí, va sorgir la

possibilitat de poder agafar
el bar restaurant. Hi vam
donar moltes voltes, perquè
jo no venia del món de la
restauració, però sí que tenia
bastanta formació. Va ser
una aventura. Per una cosa
o per l’altra, vam creure que
era el moment de fer un pas
endavant, i així ho vam fer,
l’any 2018. Al cap d’un any va
venir la pandèmia i tot el que
havíem aconseguit en poc
temps se’n va anar en orris.
No és el mateix que aquesta
situació t’agafi amb deu anys
consolidats que amb un any,
i això ha fet mal.
Com s’integra un restaurant
dins d’un mercat?

"Nosaltres el que
volem, sigui qui sigui,
vingui per primer cop
o no, és que estigui
com a casa, és el
més important"

Nosaltres vam agafar el bar
restaurant pensat que la
sinergia seria mercat-bar
i, amb el pas del temps,
ens hem adonat que és
totalment al contrari. És a
dir, la gent ve a l’Entremans
i després passa a dins del
mercat o no hi passa.

ENTREVISTA
El 80 % del públic que tenim
avui dia ve de fora del poble
directament a l’Entremans.
Intentem tocar el mínim
possible el producte, perquè
aquest ja és bo, i per això
sempre diem que “el producte
va del mercat al plat”.
De fet, us han sentit dir moltes
vegades que teniu la nevera
més gran del Masnou. El
producte fresc de temporada
del mateix Mercat Municipal
és el que influeix a l’hora
de crear la vostra oferta
gastronòmica?

Sempre. Nosaltres tenim
una carta, però després
ens agrada fer una cuina
de temporada 100 %. És a
dir, si aquesta setmana hi
ha maduixes, perfecte, les
utilitzem, però, si no n’hi
ha, no n’oferirem. Si creiem
que no és moment de
carxofes, no fem carxofes.
La nostra cuina fa una ferma
aposta per la sostenibilitat.
Sovint creiem que ho
tenim tot a l’abast i hem
de ser conscients que això
no és possible, perquè, si
tu vols tenir carxofes fora
de temporada, necessites
molta aigua, un hivernacle,
consumir més energia, etc.
Per això, el nostre menú
d’avui no és el de la setmana
vinent. Estem en constant
evolució, adaptant-nos al
producte fresc del moment,
i al mercat és fàcil veure quin
és el millor moment de cada
producte. A la carta hi tenim
setze plats aproximadament,
que no canvien gaire, perquè
es basen en un producte
de proteïna, en què també
hi ha temporada, però no
és tan canviant com en el
cas de la fruita i la verdura.
Per exemple, al peix sí que
li donem més rellevància a
l’estiu, quan el peix blau de
proximitat és l’estrella. Al
final el que volem és que la
gent vegi per què diem que
tenim la nevera més gran del
Masnou.

Per a qui no hagi vingut
mai a l’Entremans, com
els descriuríeu el vostre
estil de cuina i quins plats
els recomanaríeu com a
imprescindibles?

La nostra cuina és sincera i
de sempre, però utilitzem
les noves tècniques com la
cuina de baixa temperatura
i la pasteurització. Tenim
una cuina molt petita i ho
tenim tot molt preparat.
Això ens dona, d’una banda,
una minva gairebé zero i, de
l’altra, un servei molt ràpid.
Tenim una espècie d’eslògan
fa molts anys, tant a la
bacallaneria com aquí, i
seguim creient-hi: “No és
el que venem, sinó com ho
venem”. Tu pots tenir una
gamba, un arròs o un bacallà
perfectes, però al final tot
forma part d’un conjunt en
què factors com el servei i el
que nosaltres transmetem
influeixen en l’experiència.
Hi ha molta gent que ve aquí
pels nostres plats, però també
n’hi ha molta altra que ve
per la sensació que nosaltres
aportem al servei. Nosaltres
el que volem, sigui qui sigui,
vingui per primer cop o no, és
que estigui com a casa, és el
més important. A mi m’agrada
moure’m per experiències i
si un local em transmet una
experiència diferent, hi aniré,
i això és el que nosaltres
intentem fer.
Com a plats que no poden
deixar de tastar hi ha la truita
de bacallà, l’arròs (entre ells,
el masnoví), els peus de porc
desossats i l’steak tartare.

client i dir: “M’agradaria un
peix en concret”. Doncs anem
a la parada de peix amb ell,
l’escollim plegats, l’agafem i
l’hi fem. Això, per nosaltres,
és un punt a favor, perquè,
ara mateix i després de la
pandèmia, és molt difícil
tenir un estoc gran, perquè
no saps quanta gent vindrà
i nosaltres, gràcies a les
parades del Mercat, tenim un
rebost molt gran.
D’altra banda, el nostre horari
s’adapta bastant al del Mercat
(de 7.30 a 15.30 h) i oferim
una cuina ininterrompuda.
Això vol dir que podries
menjar un arròs o qualsevol
plat que figuri a la carta a les
11 h del matí. Un esmorzar
de forquilla, un dinar molt
aviat... Poder fer això també
ens aporta una mica de
diferenciació.
També oferim aules
gastronòmiques. Són
trobades puntuals en què
tractem un producte o una
família de productes i una
dotzena de persones venen
a gaudir d’una experiència
totalment diferent. Adaptem
el restaurant per fer un show
cooking (taller de cuina en
directe) davant del client,
perquè sàpiga d’una manera
molt real com és la nostra
cuina. En aquestes aules
nosaltres no diem com s’ha
de fer un producte, sinó com
el fem nosaltres. Ara estem
a punt de fer la del bacallà
i la seguiran la d’arrossos,

de verdures i hortalisses,
de peix blau... L’experiència
consta d’una benvinguda,
un primer entrant, un segon
entrant, un plat principal i
unes postres. A més, un celler
d’Alella ve per maridar tots
els plats amb un vi diferent.
Els plats sempre van maridats
amb vins de la DO Alella
o de Catalunya pel mateix
que deia abans: hi ha vins
molt bons a tot arreu, però si
mirem la sostenibilitat, hi ha
vins molt bons aquí a prop i
hem d’aprofitar-ho.
Quant a l’equipament del
Mercat, creieu que s’hauria de
reinventar?

El que és clar és que els hàbits
de consum han canviat, les
necessitats són diferents
i hem d’adaptar-nos-hi.
L’evolució del Mercat passa
per un treball en conjunt
entre l’Ajuntament i els
paradistes, i estem mirant
de canviar coses, com per
exemple, els horaris.
Nosaltres sempre hem
apostat pel Mercat i no ens
veiem fora. Creiem en aquest
format, perquè sempre
han estat un referent quant
al servei i la qualitat dels
productes i això s’ha de
fusionar amb tot el que pugui
necessitar ara la gent. Crec
que hem d’enfocar-nos a un
públic jove amb propostes
que han tingut bona acollida,
com la Nit de Tapes que
havíem fet abans que arribés
la pandèmia.

Què creieu que aporta la
vostra cuina al panorama
gastronòmic masnoví del
moment?

Oferim un producte de
temporada cent per cent i,
a més, un local totalment
diferent. Estar dins d’un
mercat és un valor afegit.
Tot i que tenim la carta i els
suggeriments, pot venir un

Moment de l'entrega de la cullera de fusta, símbol de l'Escuracassoles.
MIREIA CUXART
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PUNT DE TROBADA

The Ricky Rubio Foundation:
l’esport com a mitjà d’integració social
La pista de Pau Casals llueix com nova gràcies a l’esforç del treball comunitari

A

primers de juny, el
dia 4, un centenar de
persones voluntàries
convocades des de The Ricky
Rubio Foundation, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou i el suport del club
El Masnou Basquetbol, van
transformar la pista de Pau
Casals durant una intervenció
que ha anat més enllà d’un
rentat de cara. La jornada va
estar carregada d’emocions i va
comptar amb la presència del
basquetbolista Ricky Rubio, que
també es va posar a treballar al
capdavant de la rehabilitació.
L’alcalde, Jaume Oliveras, així
com d’altres membres del
Govern s’hi van sumar per
contribuir a millorar aquest
espai del Masnou Alt.
La jornada de treball per dur
a terme la transformació
d’aquesta pista poliesportiva
va començar a les deu del matí
d’aquell dissabte. El voluntariat
es va organitzar en equips per
transformar la instal·lació. Es
van repintar les línies de la
pista, els bancs i altres elements
de mobiliari urbà, així com
els elements de joc de la zona
infantil, les taules de ping-pong
i les parets. També es va sanejar
la pista, i se’n van renovar les
porteries i les cistelles, a les
quals se’ls van canviar les xarxes
de protecció. L’actuació va
comptar amb la col·laboració
d’una empresa especialitzada
en la reconstrucció d’aquest
tipus d’espais. Després de tres
hores de treball, l’equipament
esportiu, que fins ara es trobava
en un estat de deteriorament
com a conseqüència del pas
de temps, l’ús i el vandalisme,
va quedar com nou gràcies
a l’esforç d’aquest imparable
equip solidari.

Un centenar de persones voluntàries van respondre a la crida de la convocatòria. RAMON BOADELLA
El projecte de restauració,
reparació i posada a punt de les
instal·lacions de la pista de Pau
Casals ha estat una iniciativa de
The Ricky Rubio Foundation en
col·laboració amb l’Ajuntament
del Masnou i l’ajuda del club El
Masnou Basquetbol. L’estrella
de l’NBA va compartir jornada
amb els nens i nenes del Centre
Obert Maricel, que precisament
es troben molt a prop de la pista,
al Masnou Alt. Els infants formen
part del Community Team de
The Ricky Rubio Foundation,
una iniciativa que s’adreça a
infants i joves amb l’objectiu
de sumar a la seva formació no
acadèmica valors i habilitats per
a la vida, sempre mitjançant la

pràctica del bàsquet. A més a
més dels nois i noies del Centre
Obert, el projecte va comptar
amb nombroses persones
voluntàries.
En una segona fase, després
de la jornada de rehabilitació
comunitària, es pintarà l'interior
de les pistes de bàsquet, uns
450 m², per culminar aquesta
iniciativa, que té com a finalitat
la pràctica de l’esport en les
millors condicions.
>R
 icky Rubio i el bàsquet dels
Special Olympics omplen el
Complex Esportiu
El cap de setmana de l’11 de
juny, el Complex Esportiu va

acollir la quarta edició del
Torneig de Bàsquet Unificat
promogut per Special Olympics
Espanya, organització esportiva
que programa competicions
per a infants i adults amb
discapacitat intel·lectual i
discapacitat física. L’estrella
masnovina de l’NBA Ricky Rubio
va ser-hi present, ja que ell i la
seva Fundació fa anys que estan
implicats en aquesta iniciativa.
Durant la cloenda també es
va fer un reconeixement al
basquetbolista, que l’any 2019
va guanyar el mundial a Pequín
i va ser nomenat millor jugador
del món, un homenatge esperat
que havia quedat posposat a
causa de la pandèmia.

ELS OBJECTIUS
DE LA FUNDACIÓ

L'estrella de l'NBA va rebre un reconeixement durant el torneig dels
Special Olympics. RAMON BOADELLA

La Fundació Ricky Rubio
va néixer l’any 2018 amb
l’objectiu d’aprofitar l’esport
d’elit com a altaveu per arribar
als qui més ho necessiten.
Actua a Espanya i als Estats
Units i s’enfoca tant en la
lluita contra el càncer de
pulmó com en l’impuls de
l’esport com a eina d'inclusió i
integració d’infants i joves en
risc d’exclusió social.
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AGENDA
JULIOL
Divendres 22
17 h
Lloc: Els Vienesos
Donació de sang
Oberta a totes les persones d’entre 18
i 70 anys.
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits,
amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou.

Dissabte 23
11 h
Lloc: Espai Casinet
Visita dinamitzada a l’exposició
“Estiueig de proximitat, 18501950” per a famílies amb infants
Cal fer reserva prèvia
(museu@elmasnou.cat o al telèfon
93 557 18 30).
Ho organitzen: Oficina de Patrimoni
Cultural de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona i Museu
Municipal de Nàutica del Masnou.

Dimecres 27
10.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de samarreting
Activitat adreçada a adolescents i
joves de 12 a 17 anys.
Cal inscripció prèvia a
www.elmasnou.cat/joventut.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou.

Dijous 28
10.30 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de body art
Activitat adreçada a adolescents i
joves de 12 a 26 anys.
Cal inscripció prèvia a
www.elmasnou.cat/joventut.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Divendres 29
18.30 h
Lloc: Zona d’ombra de l’Espai
Saludable de la platja d’Ocata
Taller de relaxació a la platja
Activitat adreçada a adolescents i
joves de 18 a 29 anys.
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Del 22 de juliol al 18 de setembre

Cal inscripció prèvia a
www.elmasnou.cat/joventut.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

AGOST
Diumenge 14
11 h
Lloc: Mina d’Aigua, plaça d’Ocata
Visita guiada a la Mina d’Aigua
(places exhaurides)
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Dissabte 20
19 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador
Itinerari “El Masnou, terra de mar”
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel.
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Diumenge 28
11 h
Lloc: Mina d’Aigua, plaça d’Ocata
Escape room “El misteri de les
mines d’aigua”
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel.
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

SETEMBRE
Divendres 9
19 h
Lloc: Ajuntament (sala capitular)
"De l'1-O al desconcert"
Conferència de la Diada de Catalunya
que oferirà el periodista Vicent Sanchís.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Dissabte 10
18.30 h
Lloc: Rosa Sensat, s/n
Inauguració Espai Cívic
Els Masovers

Ho organitza: Ajuntament
del Masnou.

Diumenge 11
11 h
Lloc: Mina d’Aigua, plaça d’Ocata
Visita guiada a la Mina d’Aigua
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel.
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
11.30 h
Lloc: Jardins de Lluís Companys
Diada: ofrena floral
Acte institucional amb ofrena floral a
càrrec de les entitats del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Dijous 15
19 h
Lloc: Espai Casinet
Presentació del catàleg de
l’exposició “Estiueig de proximitat,
1850-1950” a càrrec del comissari
de l’exposició, Joaquim Maria
Puigvert

Ho organitza: Oficina de Patrimoni
Cultural de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona i Ajuntament
del Masnou

Dissabte 17
19 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador
Itinerari “El Masnou, terra de mar”
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou,
tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 18
17 h
Lloc: Els Vienesos
Donació de sang
Oberta a totes les persones d’entre 18
i 70 anys.
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits,
amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou.

AGENDA

Del 22 de juliol al 18 de setembre

EXPOSICIONS

A la Casa de Cultura, fins al 24 de juliol
Exposició: “L’autre portrait”, de
Miriam Colognesi
Inauguració: 22 de juny, a les 19 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

A la Biblioteca Joan Coromines,
de l’1 al 23 d’agost
Exposició:
“100 anys de ciència-ficció”
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

A l’Espai Casinet, fins al 18 de setembre
Exposició: “Estiueig de proximitat,
1850-1950”
Inauguració: 8 de juliol, a les 19 h.
Ho organitzen: Àrea de Cultura de
la Diputació de Barcelona, Museu
d’Arenys de Mar i Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.

A la Casa de Cultura, del 16 de setembre
al 9 d’octubre
Exposició: “Arquitratado”,
de Gianfranco La Cognata
Inauguració: 16 de setembre a les 19 h
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

MATRÍCULA VIVA AL CFPAM
A partir del 2 de setembre s’obrirà la matrícula viva en els ensenyaments en què
hi hagi vacants. Les persones interessades hauran d’anar al Centre de Formació
de Persones Adultes del Masnou (CFPAM), carrer d’Itàlia, 50, 1a planta, de dilluns
a divendres de 16 a 20 hores. Es pot consultar tota la informació al web de l’escola:
http://cfpam.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 (ptge. 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 26 al 31 de juliol: carrer d’Itàlia amb plaça Nova de les Dones del Tèxtil
Del 9 al 14 d’agost: avinguda de Pau Casals
Del 23 al 28 d’agost: aparcament del carrer d’Amadeu I
Del 6 al 10 de setembre: Torrent de Can Gaio (dia 11 de setembre, festiu)
Del 20 al 25 de setembre: carrer d’Itàlia amb plaça Nova de les Dones del Tèxtil
DOCUMENTS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA
•A
 provació inicial de l’expedient 10/2022 modificació per suplement i crèdit
extraordinari. Del 21 de juny al 12 de juliol.
•A
 provació inicial expedient 11/2022 modificació sota les modalitats de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançada amb romanent de Tresoreria per a
despeses generals. Del 21 de juny al 12 de juliol.
•A
 provació inicial del Reglament orgànic municipal. Del 28 de juny al 9 d’agost de
2022.
•A
 provació inicial de la modificació de la plantilla de personal laboral i aprovació
de la modificació de la relació de llocs de treball 2022. Del 6 al 26 de juliol de 2022.

• Aprovació inicial del reglament regulador del teletreball a l’Ajuntament del
Masnou. Del 13 de juliol al 24 d’agost de 2022.
• Aprovació inicial del projecte de remunta d’una planta al pavelló esportiu Ricky
Rubio del Masnou. Del 22 de juny al 3 d’agost de 2022.
• Aprovació inicial de les Bases reguladores del Concurs de Música Jove per a l’edició
de l’any 2022 (Maresmusic). Del 8 de juliol al 19 d’agost de 2022.
ALTRES INFORMACIONS
Presentació de sol·licituds de subvencions per a la igualtat d’oportunitats
de la infància i l’adolescència.
De l’1 de juliol al 7 d’octubre.
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, 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.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
JULIOL
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

4
5
6
7
FÀBREGAS
VIAMAR DOMÍNGUEZ
AYMAR
11
12
13
14
VIAMAR DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
18
19
20
21
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
RIERA
25
26
27
28
AYMAR
OCATA
RIERA
FÀBREGAS

Divendres
Dissabte
Diumenge
1
2
3
AYMAR
OCATA
OCATA
8
9
10
OCATA
RIERA
RIERA
15
16
17
RIERA
FÀBREGAS FÀBREGAS
22
23
24
FÀBREGAS
VIAMAR
VIAMAR
29
30
31
VIAMAR DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

AGOST
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
1
2
3
4
5
OCATA
RIERA
FÀBREGAS
VIAMAR DOMÍNGUEZ
8
9
10
11
12
RIERA
FÀBREGAS
VIAMAR DOMÍNGUEZ FÀBREGAS
15
16
17
18
19
VIAMAR
VIAMAR DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
22
23
24
25
26
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
RIERA
AYMAR
29
30
31
DOMÍNGUEZ
OCATA
AYMAR

Dissabte
6
AYMAR
13
OCATA
20
RIERA
27
VIAMAR

Diumenge
7
AYMAR
14
OCATA
21
RIERA
28
VIAMAR

SETEMBRE
Dilluns
5
AYMAR
12
OCATA
19
RIERA
26
FÀBREGAS

Dimarts

Dimecres

Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
1
2
3
4
VIAMAR
RIERA
FÀBREGAS FÀBREGAS
6
7
8
9
10
11
OCATA
RIERA
FÀBREGAS
VIAMAR DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
13
14
15
16
17
18
RIERA
FÀBREGAS
VIAMAR DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
20
21
22
23
24
25
FÀBREGAS
VIAMAR DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
OCATA
30
27
28
29
OCATA
VIAMAR DOMÍNGUEZ
AYMAR

EL MASNOU VIU JULIOL 2022

27

PARTICIPACIÓ

Imatges del record

Pregunta freqüent
On podem trobar informació actualitzada sobre l’estat
de les platges?
Al municipi hi ha dues platges: la platja del Masnou, a llevant del port
esportiu (el costat més proper a Barcelona), i la platja d’Ocata, situada
a ponent (a la banda del port més propera a Mataró). Totes dues tenen
equipaments sanitaris i àrees de serveis.
Si voleu més informació sobre l’estat de les platges, el servei de
vigilància, salvament i socorrisme o les activitats a l’Espai Saludable,
entre d’altres, consulteu el web: www.elmasnou.cat/platges.

Dones i nenes a la platja del Masnou, davant de les casetes per
canviar-se. Dreta amb vestit negre, Mari Carmen Planas, mestressa
del que ara és la Casa de Cultura. Anys 1920-1930.

A més, el WhatsApp de l’Ajuntament també ofereix un accés a
l’aplicació de la Generalitat PlatgesCat, amb informació sobre les
platges (l’estat del mar, la bandera i si hi ha meduses). El trobareu a
l’apartat número 1 (“Informació municipal”), dins el punt 10 (“Estat de
les platges”). Si encara no us hi heu donat d’alta, ho podeu fer enviant
un missatge que digui “Hola” al número 673 63 80 03. També s’hi pot
accedir a través d’aquest enllaç: aju.cat/elmasnou.

Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, 1961.

Piulades més vistes
Les fotos que més
agraden a les xarxes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (20/06/2022)
Coneixeu l’Espai Saludable de la platja d’Ocata, a #ElMasnou?
A més de ser una zona de la platja sense fum i on cal respectar altres
hàbits saludables, s’hi faran diversos tallers.
Comencem aquest dimecres amb txikung!
Tots els tallers i més info: bit.ly/3mZvbwk
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (28/06/2022)
L’Ajuntament d’#elMasnou ofereix ajuts per a la rehabilitació
d’habitatges i d’edificis residencials.
Es poden sol·licitar fins al 22 de juliol.
Més informació: cutt.ly/yKGsOt3.

17_@JMHERNANDEZGASCON

23_RAMON_BOADELLA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (1/07/2022)
En aquests moments no es poden fer tràmits electrònics amb
l’Ajuntament.
Mentre es treballa per al restabliment del servei, es poden presentar
instàncies aquí: cutt.ly/QKNBQer.
L’avaria no afecta serveis com demanar cita prèvia o comunicar
incidències a la via pública.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (7/07/2022)
El bar Entremans, ubicat al Mercat Municipal, guanya l’#Escuracassoles
2022. Enhorabona!
La Festa Major d’#elMasnou va incloure, per segon
any, aquest recorregut enogastronòmic, que va
tenir lloc del 25 de juny al 3 de juliol: cutt.ly/qLi8ZTg.

24_RAMON_BOADELLA

29_RAMON_BOADELLA

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

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (30/06/2022)
Lliurades les certificacions i distincions #Biosphere.
A #elMasnou hi ha 10 serveis certificats pel seu compromís amb la
sostenibilitat, els podeu conèixer aquí: cutt.ly/HGNLRko.
Els distintius es van entregar el 28 de juny a la Llotja de Mar de
Barcelona.
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TRIBUNA POLÍTICA
Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per
tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet
arribar al Departament de Comunicació.

Albert Alfaro
Regidor
del grup municipal
d’ERC-AM

Un Masnou més verd i més amable:
apostem per la mobilitat sostenible
Davant la situació d’emergència
climàtica en què ens trobem immersos
tota la humanitat, els canvis locals són
vitals per contribuir als canvis globals. Els
municipis som un dels actors principals
en aquest canvi, i des del Govern del

Grup Municipal
de Fem Masnou

Dos anys sense urgències, dos anys
d’informació manipulada
L’1 de juliol va fer dos anys que el nostre
municipi, així com Alella i Teià, va
perdre les urgències 24 hores al CAP
del Masnou. El dia 30 de juny de 2020
saltava la notícia del tancament i diverses
persones a títol individual, associacions

Maria Llarás
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Una altra manera de fer
El 13 de maig, els i les socialistes del
Masnou vam celebrar el meu acte de
proclamació com a candidata a l’alcaldia
del Masnou a la Sala Joan Comellas.
Ara m’adreço a tots i totes vosaltres
per primera vegada en aquesta nova
“qualitat” d’alcaldable, però amb la
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Masnou estem compromesos en la
transformació local per treballar a
favor d’aquesta revolució. La mobilitat
és un dels eixos de treball per poder
assolir aquestes transformacions. No
són només actuacions puntuals, són
transformacions globals i profundes.
Estem treballant des del primer moment
des d’aquestes premisses: espais
públics de qualitat i la creació de nous
eixos cívics, la pacificació dels entorns
escolars, la futura pacificació de la
Nacional II i una via pedalable comarcal,
nous accessos a la C-32 i al municipi,
donar prioritat d’aparcament als veïns...

un nou vehicle híbrid i la nova targeta
T-ELMASNOU, que permetrà fer viatges
il·limitats de manera anual a baix cost.
El transport públic del Masnou, la línia
C-19, ha de ser una alternativa real
enfront del cotxe per a aquells veïns
i veïnes que vulguin moure’s dins el
municipi. Apostem també per donar
nous serveis per connectar el Masnou
amb Barcelona, amb la petició formal
que hem realitzat a la Generalitat per
recuperar una línia que connecti per l’N-II
amb el centre de Barcelona.

Un compromís ferm al qual ara sumem
canvis en el transport públic urbà amb

També, impulsem la bicicleta com a
alternativa real en la mobilitat, amb
l’aposta de la via pedalable a l’N-II, la
creació d’itineraris recomanats per a

veïnals i el nostre grup mateix vam posar
el crit al cel generant un rebombori
que va provocar que el tancament no
es pogués fer en silenci, com pretenia
el Govern municipal, que, més tard, va
reconèixer que coneixia els plans del
Departament de Salut, malgrat no haverne informat la ciutadania ni cap grup de
l’oposició.

començar a rebre atacs per les xarxes
amb missatges com “Sou una mica
bocamolls”, “Sembla que algú s’ha
precipitat” o “Me parece una vergüenza
cómo se intenta manipular al pueblo
políticamente y a base de bulos”. Cal
aclarir que aquest darrer missatge
no es referia al WhatsApp del senyor
alcalde.

Aquell 30 de juny de 2020 els grups de
WhatsApp del poble bullien i de cop
va començar a córrer una captura de
WhatsApp on es podia llegir que una
persona preguntava: “Fem Masnou
està dient que demà 1 de juliol se
suprimeixen les úniques urgències que
hi ha al poble, les del CAP del Masnou.
És cert?” Missatge que rebia resposta
d’un contacte guardat com a Jaume
Oliveras que deia: “Espereu una mica,
informació manipulada.” De cop vam

Han passat dos anys i, com es diu
col·loquialment, el temps posa cadascú
al seu lloc. Dos anys més tard seguim
sense urgències i les declaracions
institucionals aprovades per unanimitat
al Ple o les reunions amb l’Institut Català
de la Salut se les ha endutes el vent.
Ens queda la mobilització popular,
que, encara dos anys més tard, es deixa
veure amb pancartes i cartells en alguns
balcons i finestres del poble.

mateixa essència que he mostrat aquests
darrers anys.

allunyada, a causa del poc temps, entre
les feines esporàdiques i els estudis.

Aquesta responsabilitat que assumeixo
és un repte personal i alhora
professional, i puc dir-vos que em sento
preparada i capacitada per liderar el
projecte socialista, que té molt de passat,
present i futur, perquè no podem oblidar
aquests tres factors, que avui em fan
estar aquí.

Sóc politòloga, tinc un postgrau en
Comunicació i Lideratge Polític i un
màster en Protocol Institucional i Gestió
d’Esdeveniments Estratègics. No sols
m’avalen els meus estudis acadèmics
per encapçalar el projecte socialista del
2023, sinó també la meva manera de fer.

Per als que encara no em coneixeu,
visc al Masnou des dels tres anys, per la
voluntat dels meus pares de cercar un
poble que fos tranquil, tingués platja i
fos a prop de Barcelona. Vaig estudiar
a l’Escola Sagrada Família fins als setze
anys. Allà vaig teixir les meves primeres
amistats, que encara perduren. Els anys
de batxillerat i universitat van ser anys
en què vaig continuar al municipi, però

A punt de complir trenta anys, la meva
experiència treballant en diferents
àmbits del sector privat, la proximitat
amb la gent gràcies al fet de gestionar
durant tres anys un restaurant al
municipi, els meus dos anys a l’oposició
i el meu any i mig al Govern són factors
que m’ajuden i em demostren que en la
política hi ha una altra manera de fer.
Quan vaig estudiar la carrera de ciències
polítiques, molt ens explicaven i

bicicletes dins del municipi a la tardor i
la nova subvenció que hem creat per a la
compra de bicicletes elèctriques.
I en l’estacionament regulat,
l’ampliació d’aquesta temporada d’estiu
de la zona taronja a l’aparcament
d’Amadeu I i del Torrent de Can Gaio
dirigeix els usuaris que vulguin anar a la
platja a aquests aparcaments perifèrics.
Cada actuació que impulsem és un
pas més per tenir un municipi més
sostenible i més amable. La valentia
d’afrontar els grans reptes del futur
comença en el compromís present i
la voluntat de canvi. Per això, ERC-AM
apostem per transformar la societat per
millorar-la.

Per part nostra, hem fet costat a totes les
mobilitzacions i totes les declaracions
institucionals presentades al Ple. Hem
recollit signatures i hem assistit a totes
les reunions amb el Departament de
Salut per exigir el retorn de les urgències.
Hem estat transparents, informant la
ciutadania de cadascuna de les novetats
que teníem, començant per la notícia del
tancament i, sobretot, no hem mentit
ni manipulat la ciutadania tractant de
posar interessos personals o polítics per
damunt dels interessos del nostre poble.
Així ho continuarem fent, no passem
pàgina, no donem per bo el tancament
i seguim reclamant, com el primer dia:
Prou retallades. Volem urgències 24
hores al Masnou!
Pots trobar-ne més informació a
www.femmasnou.cat/salut.

ensenyaven de com crear polítiques
públiques, però poc de com arribar a la
ciutadania. I això només s’aconsegueix
escoltant, practicant l’empatia i fent
carrer.
Les polítiques i polítics som gestors
i estem al servei de la ciutadania
mitjançant eleccions lliures i
democràtiques. Encara tinc més
d’un any per continuar demostrant
que soc aquella persona que pot liderar
la construcció del Masnou d’una altra
manera, entre tots i totes.
En el darrer El Masnou Viu, el meu
company de grup municipal i portaveu
del PSC, Ernest Suñé, feia un balanç
dels seus anys com a cap de llista i
s’acomiadava de tots vosaltres.
En aquest, jo us saludo amb la mà estesa.
M’acompanyeu?
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Ivan Ollé
Regidor del Grup
Municipal de
JxCAT-Units

Obrim aquest article amb un sabor
agredolç. Després de gaudir d’una Festa
Major que ha recuperat la xerinola i el
sentiment de poble, vam rebre, el dia del
nostre patró, la malaurada notícia del

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

¿En dirección contraria?
Todo indica (así lo advirtió Nadia Calviño,
vicepresidenta primera del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos)
que los próximos trimestres van a ser
complejos económicamente hablando.
Si bien es cierto que el término complejo
es ambiguo, lenguaje habitual en el
Gobierno de España, no hace falta ser

tancament de la fàbrica Dogi. S’obre un
futur incert per als seus 72 treballadors,
als quals volem expressar tot el nostre
escalf i suport fins allà on calgui.
Pedaços i més pedaços
A principis del mes passat, el Govern es
va explicar en audiència pública sobre
les actuacions a l’espai del Casino. Fins
aquí, fantàstic, com a bona iniciativa
per fer arribar a la gent allò que es fa i es
pensa. Política de proximitat. Però ja no
és una actitud fantàstica presentar-se
com a víctima i assenyalar una entitat
centenària del nostre poble com a botxí.
Allò que és dramàtic per a tothom és que
haurem de pagar l’expropiació del pati,
que podria arribar a ser de 3,8 milions
d’euros! Veurem què hi diuen els jutges.

ministro de este país para saber que una
inflación del 10 %, un Euribor disparado,
la subida de los tipos de interés
aprobada por el Banco Central Europeo,
así como una política de gasto en exceso
que requiere de más impuestos para su
mantenimiento, entre otros, hace que los
ciudadanos (la inmensa mayoría) seamos
más pobres y tengamos menos renta
disponible para atender las necesidades
básicas de la vida diaria.
Pues esto, que parece obvio, no lo ven
los que nos gobiernan en Masnou
(ERC + PSC), que no han parado hasta
tener el honor de haber constituido
nuestro primer pozo sin fondos. Me
refiero a la empresa pública municipal
SUMEM, SL (Serveis Urbans del Masnou
Empresa Municipal, SL), que, de
momento, se ocupa de la gestión de los
aparcamientos municipales soterrados

El que és clar és que pagar aquesta
quantitat incrementaria l’endeutament
de l’Ajuntament a una xifra que posaria
en perill el funcionament del mateix
organisme. I què podríem fer amb
aquests diners? De ben segur que
teniu grans idees i totes elles solucions
properes a les necessitats reals de la
gent.
Per pensar...
Sabem que és molt important la
comunicació en política, però és curiós
que no s’hagi difós que hem perdut
la bandera blava a la platja d’Ocata.
Una bandera que atorga la Fundació
Europea d’Educació Ambiental a les
platges i ports que compleixen una sèrie
de condicions ambientals i que tenen

y del estacionamiento regulado en la
vía pública. Y es que en 2021 la empresa
pública perdió 11.000 euros. Alguno
pensará: “Bueno, 11.000 euros no me
parece tanto”, y no le faltará razón, pero
es que resulta que durante el 2021 la
empresa no tuvo actividad alguna!
Es decir, se han perdido 11.000 euros
del dinero del contribuyente sin hacer
nada para lo que se constituyó, por lo
que es fácil imaginar que esta empresa
acabará siendo un lastre para las arcas
municipales, pues cada año habrá que
inyectarle dinero por su mala y deficiente
gestión.
Es por eso que nuestro grupo solicita al
Gobierno municipal una reconsideración
en algunas de sus últimas decisiones,
que parecen tender a estirar más el brazo
que la manga, pues la incertidumbre
económica que planea sobre los

determinades instal·lacions. Per tant,
és una etiqueta ecològica que valora la
qualitat de l’aigua, la gestió i l’educació
ambientals, i la seguretat. No tenim cap
comunicat sobre les causes.
Deures
Carme Giralt, primera regidora de
l’Ajuntament el 1979 i reconeguda
pedagoga, en l’acte institucional de
nomenament com a Filla Predilecta del
Masnou, ens va posar uns deures que
ens fem nostres: “un acord de govern
que prioritzi l’espai públic, la cultura, la
modernització i el compromís amb el
procés cap a la sobirania; que no oblidi
els grans àmbits en què ens hem de
basar: territori, comunitat i persones”.

hogares de los vecinos requiere que
el Ayuntamiento contenga el gasto
para poder hacer una política fiscal
que permita la rebaja de los impuestos
municipales. El Ayuntamiento, a corto
plazo, ingresará más como consecuencia
de que la recaudación del Estado se
ve incrementada por el efecto de la
inflación, pero este incremento proviene
de los bolsillos de las clases bajas y
medias que pagan más por lo mismo,
por lo que es necesario compensar ese
aumento del esfuerzo con una rebaja de
los impuestos municipales. Lo contrario
es insolidaridad con nuestros vecinos,
a los que parece solo los quieren para
ordeñarlos y exprimirles hasta el último
euro que tengan para mantener, por
ejemplo, una empresa pública que será
un desastre financiero.

Aquest espai està en blanc perquè l’escrit d’aquest grup municipal
no es va rebre dins del període establert.
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