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Alcalde

Hem arrencat aquesta tardor debatent amb la ciutadania un tema cabdal per al present i el futur
del nostre municipi: la pacificació de l’actual Nacional II i les actuacions al voltant dels accessos a la
C-32 que contribuiran a millorar la mobilitat i a avançar per aconseguir més espais per a vianants al
Masnou. També hem pogut fer balanç de més de dos anys de la gestió municipal d’aquest mandat a
través del Pla d’actuació municipal (PAM).
Però aquesta tardor també es caracteritza, molt especialment, pel retrobament. A banda de dos
projectes estratègics com el Pla educatiu de municipi i el projecte comunitari Radars, l’agenda d’actes
comença a omplir places i carrers de la nostra vila, amb activitats per a totes les edats: l’obertura
dels patis de les escoles, el programa “Juguem als carrers” o la programació que estem preparant per
commemorar el Mes dels Drets dels Infants —totes sota el segell de Vila Jugable—, l’agenda per
a la gent gran i la potenciació de l’Espai Jove de Ca n’Humet ompliran el calendari del Masnou les
properes setmanes. També una àmplia oferta cultural i de qualitat.

Atenció telefònica (OAC)
93 557 17 77

La Fira d’Entitats ens va mostrar la vitalitat associativa del nostre municipi i el compromís que té
aquest Govern amb la tasca i les activitats que organitzen les entitats de la vila. Voldria recordar, pel
seu compromís amb el Masnou i per la seva implicació en el teixit associatiu, molt especialment en
els àmbits de la cultura i l’educació, dues persones que ens han deixat recentment: Carles de la Torre i
Amparo Vázquez.

93 202 98 02 / 93 472 92 31

I, finalment, mentre s’executen les propostes guanyadores de la primera edició, ben aviat iniciarem el
nou procés dels pressupostos participatius per als anys 2022 i 2023. Esperem comptar de nou amb la
participació de molts veïns i veïnes.
Servei d'aigües (Agbar)
93 495 35 40 / 900 405 07
Agbar
(avaries i incidències)
900 304 070

SUMARI
PORTADA

Balanç dels dos primers anys
de legislatura.
Pàg. 6 i 7
Foto: Domènec Cano.

ENTREVISTA

L’alcalde analitza l’obra
de govern feta
i els propers reptes.
Pàg. 4 i 5

INSTITUCIONAL

Votacions del Ple municipal
del setembre.
Pàg. 8
Modificació urbanística
del terreny que ocupa
el Càmping Masnou.
Pàg. 9
Nou espai al Cementiri per
al dol gestacional i perinatal.
Pàg. 11

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CULTURA

ENTREVISTA

El Pla d’acció climàtica, obert a
les aportacions ciutadanes.
Pàg. 12

Les nagues d’Evru/Zush
s’instal·len a la Casa de Cultura.
Pàg. 18

PUNT DE TROBADA

URBANISME

Nova temporada a l’Espai
Escènic Iago Pericot.
Pàg. 19

S’inicien els projectes
guanyadors dels pressupostos
participatius.
Pàg. 12

Es transformen els carrers
de la Selva i del Pallars.
Pàg. 15
El Masnou rebutja les pantalles
acústiques que ADIF vol
instal·lar a les vies.
Pàg. 15

COMUNITAT

S’organitzen diverses festes:
per celebrar el Ple de Rauxa,
la Fira d’Entitats i l’inici del
projecte Radars, a més
d’una altra per reivindicar la
pacificació del trànsit a l’N-II.
Pàg. 16 i 17

Primer Premi de
Fotoperiodisme Héctor
Zampaglione.
Pàg. 18

PATRIMONI

Les dones dels Laboratoris,
nou número dels “Quaderns
d’Història Local”.
Pàg. 20

Miquel Àngel Anadón,
escultor, pintor, dissenyador
gràfic i publicista.
Pàg. 22-23

Associació Ania.
Pàg. 25

AGENDA

Pàg. 26-27

TRIBUNA POLÍTICA
Pàg. 30-31

TURISME

Les Jornades Europees del
Patrimoni permeten conèixer
eixides privades de mines
d’aigua i la masia
de Can Teixidor.
Pàg. 21

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Correcció

de Català
Disseny, maquetació i producció: Editorial MIC

Imatges finalistes del concurs
#NaturaUrbana2021.
Pàg. 21

EL MASNOU VIU OCTUBRE 2021

3

DOMÈNEC CANO SENTIES

EN PORTADA
Jaume Oliveras i Maristany, alcalde del Masnou

“Tenim un projecte de futur per al Masnou. No hem
vingut només a gestionar el dia a dia”

L

’actual és el segon
mandat consecutiu en
què Jaume Oliveras
exerceix d’alcalde del Masnou.
El seu partit, ERC, va guanyar
les eleccions del 26 de maig
del 2019 amb uns resultats
que van ampliar-ne la
representació al Ple municipal,
que va passar de 6 regidors i
regidores a 9. Governa amb
majoria absoluta des del
novembre del 2020, quan ERC
i el PSC van pactar l’actual
coalició de govern, que suma
12 dels 21 membres del Ple.
Ara que ja s’ha superat
l’equador del mandat 20192023, Oliveras es mostra
il·lusionat amb els projectes
endegats i sembla confiat en
el fet que es veuran avenços
importants en el temps que
queda. És un moment propici,
per tant, per fer balanç de
l’obra de govern. No en va, el 7
d’octubre va protagonitzar una
audiència pública, juntament
amb altres membres de l’Equip
de Govern, per presentar l’estat
d’execució del Pla d’actuació
municipal 2019-2023
(vegeu la pàg. 6).

> Al Masnou, més del 75% de la
població ja està vacunada contra
la COVID-19. Deixem enrere
la pandèmia i podem pensar
que ens trobem en la fase de
recuperació?
Actualment sembla que la
pandèmia està controlada, gràcies
al fet que la vacunació en adults
està molt avançada. I hem de
destacar que des de l’inici del curs
no s’ha detectat cap brot a les
escoles del Masnou. Pel que fa a la
crisi econòmica i social, considerem
que ha estat força efectiva la
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política d’ajuts municipals que hem
endegat i que encara estem duent
a terme, com les subvencions a
les empreses afectades per les
limitacions en la seva activitat,
l’ampliació dels ajuts municipals
per al pagament de lloguers...
Hem doblat el pressupost destinat
a ajuts i hem duplicat el nombre
de famílies que en reben. També
estem apostant pels plans
d’ocupació per millorar els serveis
municipals i treure persones de
l’atur. Hem convocat els primers
que finança l’Ajuntament de forma
íntegra.
> Tot i la moratòria de
desnonaments decretada per
la pandèmia, al Masnou n’hi ha
hagut una seixantena des de
principis del 2020. Els propers
tres o quatre mesos podria
haver-n’hi nou més. Què fa
l’Ajuntament per fer-hi front?
L’equip dels serveis socials
municipals està fent una feina
ingent per donar resposta a
aquestes situacions. S’ha de dir
que no s’ha deixat ningú desatès,
que s’ha proporcionat un recurs
habitacional a totes les persones
afectades i s’ha aconseguit aturar
desnonaments. Se n’han executat,
doncs, menys dels que s’havien
anunciat.
S’està treballant per tal que els
desnonaments que podrien
executar-se els propers mesos no
es duguin a terme. També cal dir
que des dels ajuntaments fem
tot el que podem per atendre
les persones afectades i que no
tenim cap marge per influir en
les decisions dels jutjats ni en la
legislació vigent. A banda, una part
significativa dels desnonaments
que hi ha hagut des de principis

del 2020 són per ocupacions
d’habitatges particulars, de petits
propietaris. Hi ha casos molt
diversos.
> Al Masnou hi ha 110
habitatges protegits, un 1%
del total. Segons la previsió
de l’Equip de Govern, quan
finalitzin les promocions
planejades, s’arribarà a 429,
un 4% del total. Les primeres
que s’han de fer són les de
la plaça Nova de les Dones
del Tèxtil i les de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil.
No haurien d’haver començat
ja les obres?
L’inici de les obres és imminent,
a finals d’aquest mateix mes
d’octubre. Això significa un
retard d’uns tres o quatre mesos
respecte a la previsió inicial.
Aquests projectes no es poden
fer d’un dia per l’altre. Cal precisar
que aquestes promocions les
realitza l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en sòl municipal
cedit per l’Ajuntament. Seran
110 habitatges protegits nous,
sumant els de la caserna i els de
l’Illa Centre [pl. Nova]. A més,
esperem que en breu pugui
començar la construcció de 50
habitatges dotacionals als carrers
de Montevideo i de Pau Casals.
Des del mandat anterior estem
fent un salt molt important,

sense precedents, per dotar el
Masnou de molts més habitatges
protegits. Per fer-ho, és bàsic
aconseguir sòl de titularitat
pública i és això el que estem fent,
a través de modificacions del Pla
general d’ordenació urbana del
Masnou (PGOUM).
> Recentment, l’Equip de Govern
ha presentat un avantprojecte
per transformar l’N-II en un
passeig. Quines opinions
estan rebent en les trobades
organitzades per debatre’l amb
veïns i veïnes?
Molt positives. N’hem
programades quatre en diferents
barris, des de finals de setembre
i durant el mes d’octubre, però
properament en convocarem
més. Una de les peticions que
més s’hi expressen és que hi hagi
un carril bici ampli i còmode,
de doble sentit. No és una
petició nova; és històrica, a tot el
Maresme. Hem de destacar que el
carril bici és un element bàsic de
l’avantprojecte. Vull precisar que,
si tira endavant, només hi haurà
un carril per sentit per als vehicles
de motor. El Masnou ha estat
capdavanter a l’hora de presentar
aquesta proposta, que va lligada
a la creació de nous accessos a
l’autopista C-32, per tal que sigui
més permeable als barris propers,
tant del Masnou com dels
municipis veïns, per reduir així el
trànsit per l’N-II i el nucli urbà.

SOSTRE ASSEQUIBLE

"Des del mandat anterior
estem fent un salt molt
important, sense precedents,
per dotar el Masnou de molts
més habitatges protegits.
Per fer-ho, és bàsic aconseguir
sòl de titularitat pública"

> Al final, és la Generalitat de
Catalunya qui ha d’aprovar
els projectes municipals per
transformar l’N-II, seguint una
mateixa pauta, a més d’aportar
recursos per fer-los realitat.
Preveu que tot això passi aviat?
Per ara, la prioritat que ha
expressat la Generalitat és invertir

EN PORTADA
60 milions d’euros en la creació de
nous accessos a la C-32 i millorarne alguns dels existents. També ha
anunciat 60 milions més per a la
transformació de l’N-II a la comarca.
En definitiva, el que nosaltres
volem és que desaparegui l’N-II,
que deixem de tenir una carretera
per tenir un passeig amable per a
la ciutadania al front marítim. Al
Masnou hem avançat la feina. Som
els primers de la comarca a fer una
proposta sobre com volem que
sigui en el futur aquest passeig.
Això ens permet pensar que serem
un dels primers municipis que
començarà les obres.
> Aquest no és l’únic projecte
de gran envergadura que han
endegat. Per exemple, volen
fer una plaça al pati del Casino.
En l’anterior mandat, es va
crear la plaça Nova de les Dones
del Tèxtil, es va transformar
el carrer de Roger de Flor... Hi
ha qui l’acusa de megalòman i
de posar en risc les finances de
l’Ajuntament.
És una crítica feta des del
desconeixement. Aquest equip
de govern combina la inversió
i la despesa social amb el rigor
econòmic. Tenim un endeutament
inferior al 30%, que és un molt
bon indicador de la solvència de
l’Ajuntament. Cal tenir en compte,
a més, que el Govern de l’Estat ha
fet canvis normatius per alliberar
els romanents de tresoreria, que
són estalvis de l’Ajuntament
acumulats durant els anys de
l’anomenada austeritat. Som un
equip de govern que té un projecte
de futur per al Masnou. No hem
vingut només a gestionar el dia a
dia. Tenim un projecte clar per fer
del Masnou un municipi amb més
qualitat de vida i pensat per a les
persones que hi vivim, guanyant
espai públic de qualitat, habitatge
accessible i un model urbà que
prioritzi els vianants per damunt
dels vehicles.
> Preveu poder enderrocar els
murs del pati del Casino abans
que acabi la legislatura?

càlcul que crec que tampoc
no s’ajusta a l’entorn. Serà el
jurat d’expropiació qui en fixi la
quantitat definitiva.
> Estem en l’època d’elaboració
del pressupost de l’any vinent.
Quines seran les prioritats de la
despesa?
Una és potenciar els serveis
socials i els ajuts, per fer front a la
crisi generada per la pandèmia.
A banda, l’any que ve volem
recuperar la gestió directa de
les escoles bressol municipals.
Cal considerar, a més, que la
Generalitat ha plantejat la
gratuïtat de l’educació pública en
l’etapa de 0 a 3 anys i que tenim
la voluntat d’augmentar l’oferta
de places. Quant a les inversions,
hem centrat les prioritats en
els projectes de sostenibilitat, a
través dels fons Next Generation,
i les actuacions a la via pública,
l’educació i l’esport.

Jaume Oliveras, al nucli antic del Masnou. RAMON BOADELLA
El Ple municipal va aprovar de
manera inicial la modificació del
PGOUM per fer realitat aquesta
nova plaça pública. L’Equip de
Govern vol portar a la sessió de
l’octubre l’aprovació provisional. A
partir d’aquí, serà la Generalitat de
Catalunya qui el valori per aprovarlo o no de manera definitiva. Si
ho fa, sí, és possible començar les
obres aquest mateix mandat. És el
que esperem. En paral·lel, estem
enllestint el projecte executiu per
rehabilitar el teatre del Casino, amb
la col·laboració de la Diputació de
Barcelona. Volem presentar-lo a
l’entitat i arribar a un acord perquè
l’Ajuntament n’assumeixi les obres
a canvi d’un conveni de cessió d’ús,
de manera que puguem recuperar
aquest edifici històric i patrimonial,
que es troba en molt mal estat,
i donar-li un ús públic. Això és
imprescindible per fer-lo rehabilitar

amb diners públics. Fa set anys que
dialoguem i negociem amb l’entitat
per obrir l’espai del pati a tota la
ciutadania i rehabilitar el teatre.
> L’oposició ha advertit que
l’Ajuntament podria haver
de pagar una indemnització
milionària perquè la valoració
econòmica que ha fet l’Equip
de Govern per compensar
l’expropiació del pati al Casino,
uns 300 mil euros, és molt
inferior al preu de mercat
d’aquest sòl.
Han fet càlculs com si fos un
terreny on es pot edificar, però
no és així. Al PGOUM vigent
està qualificat com a sòl per a
equipament. L’Ajuntament ha fet
un primer càlcul de partida de
308.000 euros. L’entitat parteix
d’un càlcul com si el pati fos
edificable i amb una forma de

> Tot fa preveure que aprovaran
els pressupostos, ja que l’Equip
de Govern té majoria absoluta
arran del pacte que va assolir el
seu partit, ERC, amb el PSC, fa
gairebé un any. Està satisfet amb
el funcionament de la coalició?
Vull deixar clar que la motivació
principal del pacte ha estat fer
front a la crisi provocada per la
pandèmia, per donar estabilitat
a l’Ajuntament i tenir la seguretat
que aprovaríem els ajuts i les
mesures del Pla de reactivació
social i econòmica. També vull
recordar que vam oferir un pacte
de govern a diversos grups de
l’oposició. Vull agrair, per tant, la
responsabilitat de les dues forces
polítiques per posar-se d’acord
en un moment tan complicat i en
benefici de la nostra ciutadania.
Evidentment, més enllà de fer
front a la crisi, un govern amb
majoria també facilita poder
tirar endavant les inversions per
transformar el municipi i millorar la
qualitat de vida dels nostres veïns
i veïnes. Per tant, sí, estic molt
satisfet amb el bon funcionament
de l’Equip de Govern.
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L’Equip de Govern exposa l’estat d’execució del Pla
d’actuació municipal davant unes trenta persones
La irrupció de la pandèmia ha obligat a adaptar les previsions de l’inici
del mandat per fer front a la crisi social i econòmica

L

’alcalde del Masnou,
Jaume Oliveras, i quatre
membres més de l’Equip
de Govern van presentar el 7
d’octubre l’estat d’execució del
Pla d’actuació municipal (PAM)
2019-2023, un cop superada la
primera meitat del mandat. Ho
van fer a la Sala Joan Comellas
de l’Edifici Centre, davant una
trentena de persones que van
poder preguntar sobre diverses
qüestions al final de l’acte.
Tal com va explicar Anna
Torrijos, sisena tinenta d’Alcaldia
i regidora de Plans i Projectes
Estratègics, ha calgut modificar
el PAM que s’havia confeccionat
a l’inici del mandat. En primer
lloc, per la pandèmia, que ha
obligat a introduir-hi “més de

cent mesures noves” (el total
supera les tres-centes), tenint
en compte el Pla de reactivació
social i econòmica aprovat el
gener d’enguany. En segon
lloc, per ajustar el PAM al pacte
assolit entre ERC i el PSC el
novembre del 2020 per formar
la coalició de govern actual. “El
PAM serveix per orientar l’obra
de govern, prioritzar mesures,
decidir l’assignació de recursos,
coordinar les regidories i retre
comptes davant la ciutadania,
que és el que fem avui”,
sintetitzava Torrijos abans de
donar peu a les intervencions
d’altres membres del Govern que
van desgranar l’estat d’execució
dels compromisos presos en
cadascuna de les àrees que
coordinen: Sílvia Folch (Serveis

La Sala Joan Comellas va acollir la presentació. DOMÈNEC CANO
Generals), Ricard Plana (Territori)
i Maria Llaràs (Comunitat i
Persones).
Al seu torn, l’alcalde va avançar
que l’Equip de Govern preveu
dur al Ple del novembre els
pressuposts municipals per a
l’any 2022: “Seran uns comptes
complicats, en part per la
contracció d’ingressos, però

alhora hauran de ser molt
dinàmics, perquè esperem que
al llarg de l’any arribin nous
ajuts i subvencions d’altres
administracions.” Abans de
tancar l’acte, diverses persones
del públic van preguntar sobre
assumptes com la creació de
carrils bici i la recuperació de les
urgències nocturnes al CAP El
Masnou, entre altres.

FERMS AMB ELS COMPROMISOS ADQUIRITS

FEM UN BON EQUIP

Sens dubte la pandèmia de
la COVID ha tingut un paper
destacat en l’acció de govern en
aquests dos primers anys de
mandat. Els esforços s’han
centrat a prioritzar mesures
que, emmarcades en el Pla de
reactivació social i econòmica, han
mirat de fer front a les situacions
d’emergència social a què s’han
vist abocades moltes famílies.
Entre les accions: subvencions
a l’activitat econòmica, ajuts
a l’accés i el manteniment de
l’habitatge, o suport als col·lectius
més vulnerables a través de
prestacions econòmiques
d’urgència social.

Un mandat atípic, amb un
govern d’ERC que va iniciar
en minoria el seu recorregut
i que va poder afrontar
l’impacte de la pandèmia
amb la col·laboració del PSC
des de l’oposició; amb una
participació activa als òrgans
d’emergència i un suport
exigent i crític als principals
plans del mandat, incloenthi els pressupostos. Una
situació que es va consolidar
amb l’acord de govern del
novembre de 2020 entre
totes dues forces i que va
donar com a resultat un
govern bipartit consolidat,
àgil, eficient i resolutiu.

Alhora, el balanç del PAM denota
un avanç significatiu en els
compromisos que vam adquirir a
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principis de mandat
i en els quals hem
treballat sense
descans.
Per endavant, temes de màxima
prioritat, com el projecte de
pacificació de l’N-II, l’aprovació
d’un Pla local d’ocupació per
a la generació d’ocupació; el
planejament urbanístic del Casino,
que permetrà gaudir d’un nou
espai públic; o la construcció
d’habitatges de protecció oficial
per als nostres joves, perquè
no hagin de marxar del nostre
municipi.
Tenim els objectius clars i actuem
amb rigor, responsabilitat i
compromís de servei vers els nostres
veïns i veïnes.

Les coses no són com
comencen, sinó com acaben,

i, per ara, la
valoració
que fem del
mandat és
positiva, tot i
que reconeixem que encara
resta molt per fer, alhora que
tenim clar que la cohesió
del Govern és el gran valor
d’aquest bon equip, que
tot apunta que tindrà llarg
recorregut.
Ara, però, cal afrontar
grans reptes que estan ja
enfilats, com la pacificació
de la carretera Nacional, els
planejaments urbanístics
o la creació d’habitatge
assequible, entre d’altres.
Seguim!

EN PORTADA

GAT PER LLEBRE

Han passat dos anys del debat
electoral del pati del Casino. En
aquell debat, l’actual alcalde ens
va parlar de tres temes centrals
per a ell: salut, educació i espai
públic. En salut hem perdut les
urgències 24 hores, mentre
l’actual Govern es dedicava a
difamar les organitzacions que
ho denunciàvem, acusant-nos
de manipular. En educació hem
perdut una línia de P3 pública i
una escola concertada ha tancat
la meitat del centre. A l’espai
públic seguim amb el problema
que ha caracteritzat els deu anys
d’Oliveras al Govern: la brutícia.
Un poble brut amb dos grans
projectes urbanístics (Casino

MÉS OMBRES QUE LLUMS

i Càmping),
impulsats
pel Govern
municipal, de dubtós interès
públic i sospitosos interessos
personals. En aquell debat es
va presentar un adversari molt
bel·ligerant amb l’alcalde: el
candidat del PSC. Però, avui,
ERC i el PSC comparteixen
govern plàcidament. En aquella
campanya electoral alguns
van donar gat per llebre a la
ciutadania.
Què hem fet nosaltres al Ple?
Entreu a:
www.femmasnou.cat/ple

UN MANDATO MARCADO POR LA INSEGURIDAD

Uno de los pilares de nuestra
democracia es la libertad y,
sin seguridad, no se puede
garantizar la libertad.
Lamentablemente, el Gobierno
municipal ha sido incapaz de
garantizarnos esa libertad a
través de medidas efectivas
contra la delincuencia,
especialmente la que han
generado los flujos migratorios
incontrolados.
La llegada masiva a
nuestro pueblo de “menas”,
sobrepasando la capacidad
de acogida del albergue, no
sólo fue un fracaso para los
propios menores, sino que
supuso un incremento de los
delitos sufridos por vecinos y

comercios de nuestro pueblo
de difícil reparación. Lo
mínimo que se podía esperar
de nuestro Gobierno es que se
pusiera al lado de los vecinos,
denunciara la insoportable
situación ante la Generalidad,
y exigiese medidas efectivas
para paliar la situación, y
no simples parches cuando
los delitos se disparan. Pero
lejos de eso, se ha dedicado
a criminalizar a los vecinos,
que hartos de tantos delitos
se movilizaron para pedir
soluciones, incluso, en algunos
casos, solicitando penas de
cárcel para ellos.
Por ello, no podemos más
que suspender la gestión del
Gobierno de ERC y el PSC.

Esperàvem molt i hem vist
molt poc. L’acció de govern
necessita millorar en el dia a
dia del poble, on clarament
suspèn pel que fa a la gestió.
Les queixes veïnals són
constants per la brutícia, la
inseguretat i el deteriorament
del poble. I amb la manera de
fer les coses: escolten, però
res no canvia. S’ha vist amb
el planejament urbanístic del
poble (Can Bernades i N-II) o en
projectes polèmics (Casino, Pla
de façanes del Bellresguard), en

què no han acceptat alternatives
de consens. S’han quedat amb la
vella política de focs artificials i
un pacte innecessari amb el PSC,
que ERC s’havia compromès a
no fer. Resultat: el Govern més
car de la història. Agraïm que
l’alcalde hagi copiat propostes
nostres com si fossin seves.
N’hem fet nombroses per
reactivar la vila, centrant-nos en
les necessitats de les persones.
Senyal que som una oposició
constructiva i responsable,
però també incisiva i crítica.

IMPOSSIBLE FER UNA VALORACIÓ DE DOS ANYS
DE LEGISLATURA AMB 1.000 CARÀCTERS
• Partides pressupostàries
extra, +3,5 milions d’euros,
però cap euro destinat a
recuperar els pisos buits
que són propietat de
grans tenidors i bancs. Tots
perfectament coneguts i
localitzats des de fa dues
legislatures. Cap euro
per comprar un pis per a
emergència habitacional,
malgrat que hem viscut
diversos desnonaments al
poble els darrers dos anys.
• L’Equip de Govern no ha
fet cap passa per intentar
gestionar de manera
mínimament sostenible el
litoral, però aproven totes
les declaracions que es
presentin, perquè no es pugui
dir que no són d’esquerres
i no els preocupa el canvi
climàtic: greenwashing de
manual.

• No van voler
recuperar el
control de les
guinguetes de la
platja: gestionarles directament hauria permès
no tenir joves precaritzats
treballant-hi.
• D’una banda, hem aconseguit
tenir una empresa municipal
perquè gestioni directament
serveis públics amb criteris
de prestació de servei i no de
rendiment econòmic. Però, de
l’altra, s’aproven modificacions
urbanístiques per construir
més i més pisos al poble.
• A alguna de nosaltres ens han
preguntat en què s’havien
d’invertir els diners extra que
van sorgint del romanent?
Aquesta és l’altra característica
d’aquest Govern: tu participes,
però ells decideixen.
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VOTACIONS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 23 DE SETEMBRE DEL 2021

INSTITUCIONAL

SÍ

ABSTENCIÓ
Fem Masnou,
JxCAT-Units, Cs
i CUP

Aprovació del Compte General de
l’Ajuntament del Masnou de l’exercici
2020.

12

Aprovació inicial de l’encàrrec
de gestió a SUMAR del Servei
d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD).

15 ERC, PSC, Cs i CUP

3 JxCAT-Units

3 Fem Masnou

Aprovació inicial de l’encàrrec de
gestió a SUMAR del Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD).

12 ERC i PSC

5 JxCAT-Units i Cs

Masnou
4 Fem
i CUP

Aprovació del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i l’IMPSOL per a
la redacció dels projectes dels locals
destinats a equipaments als edificis
d’habitatges protegits que l’IMPSOL
construirà a les finques cedides per
l’Ajuntament als PAU Illa Centre
i Caserna.

14 ERC, PSC i Cs

Masnou,
7 Fem
JxCAT-Units i CUP

Aprovació inicial de la modificació
puntual del PGOU als sectors PE4 Can
Bernades, PE6 Joan Roig i entorn del
pg. del Bellresguard.

12

ERC i PSC

20

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

1 CUP

Moció presentada per la CUP perquè
l’empresa municipal SUMEM SL
assumeixi el servei elèctric municipal i
promogui la producció energètica local.

19

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

2 Cs

Moció presentada per JxCAT-Units per
consensuar el projecte de vila i l’agenda
estratègica 2021-30.

9

Fem Masnou,
JxCAT-Units, Cs i CUP

12 ERC i PSC

Moció presentada per JxCAT-Units
sobre la integració urbana de l’N-II.

9

Fem Masnou,
JxCAT-Units, Cs i CUP

12 ERC i PSC

Declaració institucional presentada
pel PSC per garantir la reducció de la
contaminació sonora als barris a tocar
de l’autopista.

UNANIMITAT

Declaració institucional presentada
per ERC contra l’increment de preus de
l’electricitat i crida a la mobilització.

UNANIMITAT

Proposta presentada per JxCAT-Units
per iniciar el procés d’atorgar una
distinció honorífica pòstuma a Carles
de la Torre i Campo.

Declaració institucional presentada
per ERC i el PSC per a la defensa dels
drets humans i de les dones
de l’Afganistan.

19

ERC i PSC

8

NO

9

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

Fem Masnou,
JxCAT-Units,
Cs i CUP

1CUP

FE D’ERRADES
Al número anterior d’El Masnou Viu (setembre 2021) es va ometre, per error, a la pàg. 6, el següent punt en el resum de votacions del Ple municipal del 22 de juliol del 2021.
Moció presentada per JxCAT-Units
sobre la seguretat al municipi.

9

Fem Masnou, JxCAT-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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12 ERC i PSC

INSTITUCIONAL

Nova modificació urbanística a Can Bernades, que manté
els guanys en zona verda i en habitatges protegits
El Ple dona llum verda a un nou planejament que recull al·legacions i propostes
del veïnat d’aquest terreny que ocupa el Càmping Masnou

E

l Ple municipal celebrat
de forma telemàtica el 23
de setembre va aprovar
de manera inicial una nova
proposta de l’Equip de Govern
per fer una modificació puntual
del Pla general d’ordenació
urbanística del Masnou (PGOUM)
a l’àmbit de Can Bernades, que
són els terrenys que ocupa el
Càmping Masnou. La proposta
va tirar endavant amb els 12 vots
favorables de l’Equip de Govern
(ERC i PSC). La resta de grups, els
de l’oposició (Fem Masnou, JxCATUnits, Cs i CUP), van emetre 9 vots
en contra.
En termes generals, la modificació
redueix significativament la
superfície que la propietat
del terreny podia dedicar a
la construcció d’habitatges
privats, que passa de 12.734 a
6.422 metres quadrats. En canvi,
es multipliquen per quatre
els metres quadrats de zona
verda i es reserva terreny per a
habitatge protegit. Això últim
no està previst al planejament
vigent. Amb la modificació, s’hi
han de destinar 1.210 metres
quadrats de sòl, on es podran
construir 39 habitatges de
protecció oficial. En paral·lel, i tot
i trobar-se en un altre indret del
municipi, la proposta aprovada
estableix que la Fabriqueta passi
a ser de titularitat municipal. És
un edifici amb valor històric i
patrimonial que es troba al nucli
antic, al carrer de Joan Roig, i que
l’Ajuntament vol recuperar per
donar-li un ús públic. La propietat
actual és la mateixa que posseeix
els terrenys de Can Bernades.
L’aprovació d’aquesta modificació
implica l’anul·lació de la que va
tirar endavant, també de forma

Vista aèria del sector. CEDIDA
inicial, al Ple municipal del 18 de
febrer, amb els vots favorables
de l’Equip de Govern i l’oposició
de la resta de grups. Els canvis
substancials entre les dues
modificacions afecten el traçat
dels vials que s’obriran al sector
de Can Bernades i la volumetria
dels edificis que s’hi podran
construir. La nova proposta
recull algunes de les al·legacions
presentades i dona resposta a les
demandes expressades pels veïns
i veïnes dels barris de l’entorn,
tal com va precisar Ricard Plana,
regidor d’Urbanisme.
Tots els grups de l’oposició
van oposar-se a la modificació,
fins al punt de qualificar-la
de “pelotazo”, en paraules
d’Amadeu Quintana, regidor
de Fem Masnou, i de Romà
López, portaveu de JxCAT-Units.
Aquest últim, després d’intentar
que es retirés aquest assumpte
de l’ordre del dia, va qualificar
d’“inacceptable” que la proposta
augmenti l’edificabilitat a la zona.
Quintana, al seu torn, va obrir el
front mediambiental: “Aproven un
pelotazo urbanístic que hipoteca

un dels pocs espais verds del
nostre municipi”. Frans Avilés,
portaveu de Cs, va considerar
que “tot aquest procediment ha
estat sempre sota sospita” i es va
adherir a la petició de López de
retirar el punt per la suposada
omissió d’un informe de l’Arxiu
Municipal sobre les construccions
històriques de l’indret, que no
estan catalogades ni protegides.
“No volem que es construeixi més
al Masnou i volem recuperar el
càmping. Preferim un càmping
de gestió municipal que uns
blocs de pisos molt bonics”, va
reclamar Mireia Noy, portaveu de
la CUP, que també va qüestionar
que la construcció d’habitatges
protegits sigui realment positiva
per al municipi: “Hi ha alternatives
a la construcció, com els pisos
buits, els dels bancs...”
“Ara resulta que els habitatges
protegits ja no són interessants i
no val la pena fer-ne. [...] Si volem
donar resposta a les persones que
necessiten habitatge protegit, no
hi ha més remei que fer-ne”, va
afirmar el regidor d’Urbanisme,
per respondre l’oposició. A banda,

va admetre que es passa de
permetre la construcció de 57
habitatges privats en règim lliure
a 78, “però és que els 57 podien
ocupar 12.000 metres quadrats
de sòl”. “Ara –contrastava–,
només els deixem 6.000 metres
quadrats i escaig i els altres 5.000
passen a espai públic.” Plana es
va mostrar convençut de l’interès
públic de la modificació: “A
canvi de permetre’ls construir
21 habitatges més, aconseguim
6.000 metres quadrats més
de zona verda, 39 habitatges
protegits i que la Fabriqueta
passi a ser un equipament
públic”. “Que voldríem això
sense haver de compensar
els propietaris de l’àmbit?”,
preguntava Plana retòricament
abans de respondre: “Sí, però no
és possible, perquè la llei diu que
se’ls ha de compensar.”

Llegiu-ne la crònica sencera
a www.elmasnou.cat
EXPOSICIÓ PÚBLICA, PLE
DEL 23 DE SETEMBRE
 provació inicial de la
A
modificació puntual del
PGOU sectors PE4 Can
Barnades, PE6 Joan Roig
i entorn del pg.
del Bellresguard.
Del 30 de setembre al 2
de novembre.
Aprovació inicial de
l'encàrrec de gestió
a SUMAR del Servei
d'Informació i Atenció a les
Dones i del Servei d'Atenció
Domiciliària.
Del 6 d'octubre al 18 de
novembre.
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INSTITUCIONAL

Llum d’Estels, per recordar els bebès morts durant
l’embaràs o poc després de néixer
Emotiva cerimònia en l’obertura d’un espai al Cementiri per facilitar
a les famílies el dol gestacional, perinatal i neonatal

U

na quarantena de
persones van assistir
el 15 d’octubre, Dia
Internacional del Dol Perinatal i
Gestacional, a l’acte d’inauguració
de l’Espai Llum d’Estels, una zona
que s’ha instal·lat al Cementiri
del Masnou en record dels
bebès morts durant la gestació
o poc després de néixer. L’espai
consta d’una olivera plantada
en una rodona delimitada
al terra per sòcols, on també
s’hi ha col·locat una placa
commemorativa. Algunes de les
persones assistents van dipositar
petits estels entre el substrat de
fragments d’escorça que encatifa
la circumferència. Aquest espai ha
estat impulsat per l’Ajuntament
del Masnou a proposta de
l’Associació Ania, una entitat que
organitza grups d’ajuda mútua
per a les mares, pares i famílies
i que lluita per conscienciar la
societat sobre aquestes pèrdues
(vegeu la pàg. 25).
La presidenta i fundadora de
l’entitat, Anna Targarona, va
compartir amb les persones que
van assistir-hi el dolor que li ha
causat la pèrdua de l’Ania, la seva

E ls familiars van dipositar estels en memòria dels infants traspassats.
RAMON BOADELLA

filla, abans que naixés, i com
va decidir crear l’associació per
donar un cop de mà a les famílies
que han hagut de patir aquesta
tragèdia. Va aprofitar per animarles a participar en les activitats
que organitza l’associació,
incloent-hi tallers i xerrades, per
ajudar-les a tirar endavant. També
ASSOCIACIÓ ANIA

L'entitat, creada recentment,
organitza grups d'ajuda mútua
per a mares, pares i familiars

Anna Targarona, de l'Associació Ania, adreçant-se al públic. RAMON BOADELLA

va prendre la paraula Montse
Jordana, secretària i psicòloga de
l’entitat i una de les persones que
van fer costat a Targarona per crearla. Va posar en valor l’obertura al
Cementiri d’aquest espai simbòlic,
“un racó on poder anar a plorar, a
sentir-los i fer-los presents”, va dir
Jordana referint-se als infants que
no han pogut créixer. Jordana, a
més, va citar les dificultats legals i
burocràtiques que sovint afegeixen
patiment i complicacions a “una de
les experiències més doloroses que
pot patir una família”.

L’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, va agrair a totes les
persones que formen part de
l’Associació Ania la tasca que
duen a terme per ajudar les
famílies i conscienciar la resta
de la societat. En aquest sentit,
Yulay Martínez, regidora de
Salut Comunitària, va dir que
“moltes famílies pateixen soles
aquestes pèrdues, en silenci,
perquè la societat tendeix a
fer-les invisibles”. La regidora va
mostrar la seva admiració per la
lluita que fan moltes famílies i
entitats per trencar aquest silenci
i va advocar pel suport de les
institucions, també pel que fa
a la creació d’aquests espais per
al record.
La cerimònia, presentada per
Marta Roig, va comptar amb
peces musicals interpretades per
alumnes de l’Escola Municipal de
Música del Masnou (EMMUM).
Roig, a més, va llegir fragments
de l’obra de teatre Una gossa
en un descampat. Escrita per
Clàudia Cedó, explica la història
d’una parella que ha d’afrontar
la pèrdua del seu fill durant
l’embaràs.

L'espai ha quedat instal·lat a l'interior del Cementiri municipal. RAMON BOADELLA
EL MASNOU VIU OCTUBRE 2021
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les propostes guanyadores dels Pressupostos
Participatius ja estan en marxa
L’Ajuntament del Masnou segueix treballant per completar els dos projectes
més votats

D

es del consistori, s’estan
realitzant les accions
incloses en les propostes
més votades en el procés de
Pressupostos Participatius 20212022, a les quals s’han destinat
un total de 500.000 euros
(250.000 per a cada una) per
executar-les.
El projecte guanyador,
l’enllumenat del passeig Marítim
fins al terme municipal de Premià
de Mar, consta de la instal·lació
de nous punts de llums a través
d’unes 90 lluminàries que
utilitzaran balises d’alimentació
fotovoltaica i s’espera que
estigui finalitzat la primavera del
2022. La redacció del projecte
s’ha encarregat a l’empresa
Fabregat & Fabregat Arquitectes.
L’Ajuntament està en espera de

s’haurà de realitzar la licitació de
la instal·lació de l’enllumenat.
Paral·lelament, s’està duent a
terme el segon projecte més
votat, que consisteix en dotze
intervencions de millora de
l’enllumenat públic per adequarlo amb criteris de sostenibilitat i
estalvi energètic. En aquest sentit,
s’han adquirit nous quadres
elèctrics i noves lluminàries led,
que dotaran aquestes zones
d’una il·luminació més eficient
i sostenible. Les actuacions
El carrer de Sant Rafael, amb la nova
il·luminació. CEDIDA
l’obtenció dels permisos per part
demarcació de Costes a Catalunya
del Ministeri per a la Transició
Ecològica, que és qui en té les
competències. Un cop concedits,

LLUM AL LITORAL

S'instal·laran fanals al tram
del passeig Marítim més
proper a Premià de seguida
que el consistori obtingui
els permisos

d’aquesta proposta van començar
a principis de juliol i la previsió
es finalitzar les tasques a finals
d’aquest any.
D’altra banda, ja s’està treballant
per endegar els propers
Pressupostos Participatius,
corresponents als anys 2022 i
2023, qüestió que es va tractar
al darrer Consell de la Vila,
celebrat el 14 d’octubre. Com en
l’any anterior, s’obrirà un procés
participatiu perquè la ciutadania
pugui fer propostes i votar-les. En
la mateixa sessió del Consell de
la Vila, i entre altres temes, es van
presentar també les línies mestres
del pressupost municipal per al
2022, que l’Equip de Govern té
previst proposar al Ple municipal
que s’ha de celebrar el 18 de
novembre.

L’Ajuntament convida la ciutadania a sumar-se al pla
d’acció climàtica del Masnou
El 28 de setembre es va realitzar un taller obert a la ciutadania per debatre el
contingut del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) del Masnou

E

l Ple de l’Ajuntament del
Masnou celebrat el 19
de setembre del 2019 va
declarar el municipi en situació
d’emergència climàtica i ambiental.
En aquestes reunions es va
arribar a la conclusió que calia
constituir una Taula d’Experts per
al Desenvolupament de l’Agenda
2030 que treballés en l’elaboració
i confecció del Pla d’acció per
l’energia sostenible i el clima
(PAESC) del Masnou.
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Durant aquest temps,
l’Ajuntament del Masnou s’ha
adherit al Pacte d’Alcaldies i està
redactant un Pla de transició
energètica (PTE) amb el suport
de la Diputació de Barcelona,
pla que ha d’incloure un conjunt
d’accions orientades a disminuir
les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle (GEH) del
municipi en un 55% l’any 2030
respecte a les de l’any 2005.
Aquest document s'ha obert a la

ciutadania abans de dur-lo a la
consideració del Ple. Cal remarcar
que un dels objectius principals
del Pla d’actuació municipal per al
mandat 2019-2023 és combatre el
canvi climàtic i els seus efectes.
Dintre dels processos de
participació ciutadana, des
del consistori es va organitzar
un taller participatiu el 28
de setembre a la Sala Joan
Comellas per donar veu a la

ciutadania i aconseguir suport i
assessorament en les polítiques
de sostenibilitat ambiental
i contra el canvi climàtic,
la transició energètica i el
desenvolupament sostenible. En
aquesta primera sessió, es van
treballar les propostes d’accions
prioritàries per reduir emissions
i la forma d’implementar accions
en els camps de la mobilitat de les
persones, l’estalvi d’energia i les
energies renovables.

URBANISME

En marxa les obres de reurbanització dels carrers
del Pallars i de la Selva
Són part d’un projecte més extens que crearà una zona de prioritat per a vianants
entre els jardins de Lluís Companys i Els Vienesos

A

finals de setembre van
començar les obres de
reurbanització del carrer
del Pallars i del tram del carrer
de la Selva comprès entre els
carrers del Berguedà i de la
Segarra, al barri del Masnou
Alt. Es remodelen de forma
íntegra. Els treballs duraran,
aproximadament, sis mesos.
Les obres compten amb un
pressupost d’adjudicació de
275.154 euros i les duu a terme
l’empresa Construcciones y Obras
Públicas Dibesa SL.
Com que aquests dos carrers
es troben en una zona amb
desnivell, part de l’actuació
implica moviment de terres, així

com l’enderrocament de murs
de contenció i la creació de
nous, amb l’objectiu d’unificar
els espais paisatgísticament i
eliminar barreres visuals. També
s’hi renovarà la pavimentació,
l’enllumenat i l’enjardinament,
i s’hi instal·larà una nova xarxa
de reg. El projecte inclou el
trasplantament dels arbres
d’aquests dos passatges.
L’actuació forma part d’un projecte
més extens de millora de l’espai
públic al barri del Masnou Alt,
amb la creació d’una nova zona
amb prioritat per a vianants
que connectarà els jardins de
Lluís Companys, el parc infantil
del Berguedà i la placeta de

S 'espera que els treballs duraran, aproximadament, sis mesos. CEDIDA
l’Equipament Cívic Els Vienesos. El
carrer que ha de relligar el conjunt
és el de la Segarra. Es reurbanitzarà
més endavant, seguint el mateix
patró, per unificar el paisatge

urbà entre aquests tres pols
d’interacció social, potenciar la
seva interrelació i funcionalitat, i
millorar els itineraris de pas i els
espais d’esbarjo.

L’Ajuntament insta ADIF a retirar el projecte d’instal·lar
pantalles acústiques a les vies del tren
L’informe tècnic del consistori identifica defectes de fons i forma i avisa l’ens
ferroviari que preveu emprendre accions legals si no l’atura

L

’Ajuntament del Masnou ha
enviat un informe tècnic i
jurídic a ADIF en què deixa
clara la seva oposició frontal
al projecte de l’ens ferroviari
d’instal·lar pantalles metàl·liques
de tres metres d’alçària en
un tram de les vies d’uns 100
metres de longitud per reduir la
contaminació acústica, just davant
de la residència geriàtrica BellResguard. El document insta ADIF
a retirar-lo i avisa que el consistori
es reserva el dret d’emprendre
accions legals si continua
endavant.

En l’informe tècnic lliurat,
s'identifiquen motius de forma
i de fons per instar ADIF a retirar
el projecte. Pel que fa a la forma,
s’han detectat errors en el
procediment dut a terme per ADIF
que fan concloure al consistori
que s’ha de considerar “nul de ple
dret”. Quant al fons, s’argumenta
que la instal·lació de pantalles no
sols no és la solució més idònia
per reduir el soroll que genera el
pas dels trens, sinó que generarà
diversos perjudicis. Impedirien
la visió del mar des del municipi
i accentuarien l’efecte barrera,

que entraria en conflicte amb el
projecte de reurbanització de l’N-II
que impulsa l’Ajuntament per ferhi un passeig.

Tram afectat. GOOGLE STREET VIEW
alhora que incrementarien
la sensació d’inseguretat i la
degradació urbana. A més, les
pantalles ocuparien espai fora
de la plataforma ferroviària, cosa

A banda, el projecte pot suposar
un malbaratament de recursos
públics, tenint en compte i la
poca eficàcia en comparació amb
altres mesures preventives que
permetrien actuar sobre els focus
emissors del soroll: els trens i les
vies. El Masnou forma part de la
vintena de municipis catalans
que s'estan coordinant per aturar
aquest projecte.
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El Ple de Rauxa omple de cultura popular les pistes
de Pau Casals
Sensat; els Ocatrons i els
Timbals de la Marina, tabalers
de l'Escola Ocata i l’Escola
Marinada, respectivament; la
Colla Gegantera del Masnou; la
Colla de Diables del Masnou
i els Atabalats del Masnou, a
més de les entitats convidades

S 'aprofita la cita per convidar colles d'altres municipis. RAMON BOADELLA

U

nes tres-centes persones
van assistir com a públic
a la sisena edició del
Ple de Rauxa, la mostra de ball
i cultura popular del Masnou
que va tenir lloc el 2 d’octubre
a les pistes esportives de Pau

Casals. Tothom va poder gaudir
de les actuacions de la Colla
Bastonera del Masnou, impulsora
de la festa; els Fergusons,
tabalers de l’Escola Ferrer
i Guàrdia; els Sensetrons,
tabalers de l’Escola Rosa

Les tabalades van posar ritme
a la festa. RAMON BOADELLA

DANSA ORIENTAL

Shankara va ser l'entitat
encarregada de mostrar balls
d'altres cultures
d’enguany, que van ser la Colla
Sardanista Violetes del Bosc, de
Barcelona, i la Colla de Diables
de Premià de Mar. L’acte també
va comptar amb la presència de
la Novina, la fera fantàstica que
és un dels símbols de la Festa
Major del municipi. A més, es
va convidar l’entitat Shankara a
fer una exhibició pròpia d’altres
cultures i va fer gaudir tothom
amb la dansa oriental.

Festa multitudinària a l’N-II per celebrar la Setmana
de la Mobilitat

U

na multitud de
masnovins i masnovines
van participar el 19
de setembre en la jornada
lúdica i festiva que va tenir
lloc a l’N-II com a acte central
de la Setmana Europea de
la Mobilitat. La via, tallada al
trànsit de vehicles entre les
10 i les 14 h, es va buidar de
cotxes per omplir-se de jocs
infantils, bicicletes, esport, balls,

exhibicions de cultura popular
i altres reclams, gràcies a la
col·laboració d’una quinzena
d’entitats masnovines. Tot
plegat, per reivindicar més
espai per a les persones i una
mobilitat més sostenible i
saludable. Mentre al carrer s’hi
feia tota aquesta activitat, a
l’Espai Casinet s’hi projectava
el vídeo que explica els canvis
urbanístics i en la mobilitat que
L es bicicletes dels infants van apoderar-se de la calçada. RAMON BOADELLA
DEBATS

E ls jocs van ser protagonistes durant la jornada. RAMON BOADELLA
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S'han organitzat trobades
per recollir opinions de
la ciutadania sobre la
transformació del Camí Ral.
Properament se n'anunciaran
de noves

vol endegar l’Ajuntament arran
de l’alliberament de peatges a
l’autopista C-32. De fet, durant
el darrer mes, l’Ajuntament ha
organitzat trobades en diferents
barris per recollir opinions i
idees de la ciutadania entorn
de la transformació de l’N-II.
Properament s’anunciaran
nous debats oberts per tractar
aquesta qüestió.

COMUNITAT

El teixit associatiu ensenya
musculatura a la Fira d’Entitats

E

l 26 de setembre va tenir
lloc la IX Fira d’Entitats del
Masnou, una diada lúdica
i festiva en la qual més de 500
persones van poder gaudir
d’un bon grapat d’activitats
organitzades a les carpes de 43
entitats, instal·lades a la plaça
Nova de les Dones del Tèxtil.
Van fer gaudir el públic amb
exhibicions esportives, de ball,
de cant i d’altres expressions de
cultura popular. L’actuació del
grup musical La Coartada va
acabar d’arrodonir la diada.
La Fira d’Entitats també va servir
per homenatjar el voluntariat i
fer un reconeixement públic a

E xhibició de ball en línia.
RAMON BOADELLA

Tothom pot vetllar pel benestar
de la gent gran i per acabar
amb la soledat no volguda

E

l projecte Radars, una xarxa
comunitària que té la missió
de vetllar pel benestar de
la gent gran, ja és una realitat al
Masnou. Tothom pot participar-hi,
ja sigui de forma puntual o com a
voluntari o voluntària estable.

L es parades oferien tota mena
d'informació. RAMON BOADELLA
Virtudes Luque, per la tasca feta
durant molts anys al capdavant
de l’Associació de Veïns de Santa
Madrona i de l’Aula d’Extensió
Universitària. Va rebre una placa
commemorativa de mans del
regidor d’Acció Cívica, Sergio
González. Al seu torn, l’alcalde,
Jaume Oliveras, va homenatjar
a títol pòstum dues persones
que ens han deixat recentment:
Carles de la Torre i Amparo
Vázquez. De Carles de la Torre,
l’alcalde va lloar-ne la vinculació
amb la cultura i l’educació al
municipi i, d’Amparo Vázquez, la
trajectòria en el món educatiu
masnoví i la implicació amb el
municipi.

Només cal observar la
dinàmica diària de les persones
grans, amb una mirada
sensible i respectuosa. Si es

El públic va gaudir de valent en la
Festa Radars. RAMON BOADELLA

detecta qualsevol canvi en el
comportament o en l’aspecte
d’una persona gran que pugui
indicar que pateix algun
problema o viu una situació
de soledat no volguda, es pot
trucar al 93 557 18 72 o escriure a
radars@elmasnou.cat.
Les persones que vulguin ser
voluntàries estables del projecte
Radars poden comunicar-ho
a través del mateix número de
telèfon i adreça electrònica.
Ara bé, si es vol alertar d’alguna
emergència, cal trucar al 112 o a la
Policia Local (93 555 22 44).
El projecte Radars es va presentar
l’1 d’octubre en una festa oberta a
tothom que va tenir lloc a la plaça
Nova de les Dones del Tèxtil. Van
assistir-hi més de 300 persones,
que van gaudir d’actuacions
ben diverses, com l’espectacle
d’il·lusionisme de Maria Altés,
l’actuació dels Salerosos de Can
Mandri o les exhibicions de ball
d’Estudi 15, Maribel’s i dels casals
d’avis d’Ocata, Can Mandri i Can
Malet.

Tardor farcida d’activitats i tallers per a totes les edats

P

areu atenció al web municipal i a les xarxes socials per
no perdre-us el munt d’activitats que tindran lloc al
Masnou entre finals d'octubre i el desembre. Tallers,
cursos, esdeveniments, espectacles i altres reclams per a:
Infants
Joves
Gent gran

EL MASNOU VIU OCTUBRE 2021
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Fotoperiodisme en majúscula a La Calàndria gràcies
al I Premi Héctor Zampaglione
Es lliurarà el 13 de novembre, en una jornada que inclourà l’exposició dels
treballs finalistes i una tertúlia fotogràfica

E

l Masnou acollirà el 13
de novembre l’acte
d’entrega del I Premi de
Fotoperiodisme
Héctor Zampaglione.
Tindrà lloc al Cinema
La Calàndria. Més
que una cerimònia,
serà tota una
jornada dedicada al
fotoperiodisme, per
celebrar un certamen
que té l’objectiu
de donar suport, reconèixer
i divulgar el fotoperiodisme
i la fotografia documental.
Alhora, el Premi Zampa vol retre

homenatge al fotoperiodista i
activista Héctor Zampaglione.
En aquesta primera edició s’han
seleccionat 10
treballs finalistes,
d’entre un total de
67 candidatures. Els
treballs finalistes
s’exposaran a la
mateixa Fundació
La Calàndria, on
es podran visitar
des del mateix
dia 13 de novembre i fins al 5
de desembre. Després de la
deliberació del jurat, la jornada
tancarà a les 20 h amb l’entrega

del I Premi Zampa, que està
valorat en 3.000 euros.

temps per visitar l’exposició i per a
la deliberació del jurat.

L’entrada a la jornada serà
totalment lliure per a tothom qui
vulgui assistir-hi. Començarà a les
12 del migdia, amb una tertúlia
fotogràfica que comptarà amb els
fotoperiodistes Emilio Morenatti
(premi Pulitzer 2021) i Santi Palacios
(World Press Photo) i que moderarà
el periodista Juan María Rodríguez.
A tres quarts de quatre de la tarda,
després d’una pausa per dinar, hi
intervindran els i les fotoperiodistes
finalistes per fer la defensa dels
seus treballs. Just després hi haurà

Héctor Zampaglione va néixer
a Buenos Aires el 1942. El seu
treball com a fotoperiodista,
professió a la qual es va dedicar al
llarg de mig segle, va ser premiat
amb diversos reconeixements.
Zampaglione va residir al Masnou
durant molts anys, on va fundar
la FEM, l’Associació Fotogràfica
del Masnou. De fet, la jornada
per entregar el I Premi Zampa
coincidirà amb les XIII Jornades
de Fotografia del Masnou, que
organitza la FEM.

El reconegut artista Evru/Zush visita el Masnou per
presentar ‘Tornar a ser’
La mostra, que es pot veure fins al 31 d’octubre a la Casa de Cultura, reuneix
una trentena de nagues, uns éssers gairebé mitològics

U

na trentena de nagues, unes criatures
amb cap humà i cos de serp, s’han
instal·lat fins al 31 d’octubre a la Casa
de Cultura. Allà és on poden ser visitades
per totes les persones que vulguin aprofitar
l’ocasió excepcional que suposa poder veure
al Masnou obres d’un dels artistes catalans
contemporanis més singulars i reconeguts:
Evru/Zush.
El mateix creador, alter ego d’Albert Porta,
va ser a la Casa de Cultura del Masnou el 8
d’octubre per participar en la inauguració de
la mostra. Van assistir-hi més d’una vintena
de persones, que van poder endur-se una
acurada publicació amb aquestes criatures.
L’artista va relatar que les nagues “són retrats
emocionals, una forma de psicoanalitzar-me”.
Va afirmar que aquesta sèrie de dibuixos havia
posat fi a un període en què havia “deixat
de ser i de fer art”. Al seu torn, l’alcalde del
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subconscient”. A l’inici de l’acte, Neus Tallada,
regidora de Cultura, va agrair la col·laboració
de la Galeria Senda, tant a l’hora de realitzar
la publicació —que es pot trobar a la Casa de
Cultura— com en la mateixa organització de
l’exposició.

El creador va explicar que aquestes criatures són
retrats emocionals. RAMON BOADELLA
Masnou, Jaume Oliveras, va confessar que
les nagues li transmetien “inquietud”, si bé va
destacar les reflexions que poden suscitar, al
voltant de “l’estat de l’ànima i la relació amb el

Durant la seva dilatada carrera, Evru/Zush ha
abordat de manera recurrent la representació
de la figura humana i el desig de crear un
territori propi, fins al punt d’haver fundat un
estat imaginari, l’Evrugo Mental State, amb
bandera, himne, idioma, moneda... Museus
de primer nivell, com el Centre Pompidou de
París, el Reina Sofía de Madrid o el MACBA
de Barcelona, entre d’altres, compten amb
obres d’Evru/Zush en el catàleg de les seves
exposicions permanents. A més, al llarg de
la seva carrera ha protagonitzat mostres
antològiques en grans temples de l’art, com el
Guggenheim i el MoMA de Nova York.

CULTURA

L’Espai Escènic Iago Pericot comença una nova
temporada amb propostes de gran nivell
D’octubre a desembre, pugen a escena espectacles de quilòmetre zero, obres
reeixides del circuit català i creacions de teatre musical i familiar

L

’Espai Escènic Iago Pericot
ja ha començat la nova
temporada. Es poden
consultar totes les propostes
que acull fins a acabar l’any
a www.elmasnou.cat/cultura.
El primer esdeveniment va
tenir lloc el 2 d’octubre. Va ser
Maslumina, el Masnou il·lumina,
una mostra d’art interdisciplinari
organitzada pel Col·lectiu
d’Artistes del Masnou LACAM.
Aquest és un dels muntatges
de la programació que porta el
segell “fet al Masnou”.
En aquesta categoria també s’hi
emmarca el VI Festival de Música
del Masnou, que organitza el
Cor Scandicus i inclou la Gala
lírica tres tenors, el dies 13 i 14 de
novembre, i el Concert coral, que
interpretaran el Cor Scandicus i la
Coral Xabec, el 20 de novembre.
La Coral Xabec tornarà al mateix
escenari un mes després, el 19 de
desembre, per cantar el Concert
de Nadal juntament amb la Coral
Polifònica Joia d’Alella i una jove
big band de jazz.
> PLATS FORTS
Més enllà de les produccions de
quilòmetre zero, cal destacar els
muntatges que es podran veure
a la sala Iago Pericot després
d’haver recollit molt bones

valoracions de públic i crítica en
altres sales del circuit català.
És el cas de La gran ofensa, que
el 28 de novembre interpel·larà
el públic masnoví i farà que es
qüestioni sobre si s’han de posar
límits a l’humor. L’actor masnoví
Artur Busquets comparteix amb
Cristian Valencia, Dani Amor
i Betsy Túrnez el repartiment
d’aquesta obra produïda per El
Terrat i la Bendita Companyia.
Un parell de setmanes abans,
el 6 de novembre, arribarà
el torn d’una proposta ben
singular de teatre documental:
Boira a les orelles, dels Pirates
Teatre. L’obra convidarà a
compartir l’aprenentatge de
l’Enric, que conviu amb una
sordesa profunda, a través de la
logopèdia, l’escola, la música i
l’entorn familiar.
> TEATRE MUSICAL I FAMILIAR
Les dues propostes de teatre
musical del proper trimestre venen
de la mà de Trílope, companyia
resident a l’Espai Escènic Iago
Pericot. A través d’aquesta figura,
l’Ajuntament del Masnou referma
el seu suport a les arts escèniques
i, en definitiva, a les companyies
i persones que es guanyen la
vida creant cultura i que tantes
dificultats estan passant a causa
de la pandèmia de la COVID-19.

'Adeu, Peter Pan' és una obra amb titelles, sensible
i divertida. CEDIDA

El masnoví Albert Busquets és un dels actors de 'La gran ofensa'. CEDIDA
Les companyies residents reben
el suport de la sala masnovina
perquè puguin completar els seus
processos creatius: se’ls faciliten
aspectes tècnics i se’ls ofereix un
espai per als assajos i les proves.
Els fruits d’aquesta col·laboració
amb Trílope es podran assaborir
ben aviat, en dos espectacles
de teatre musical. El primer, La
Rumbanyera, es representarà l’11
de desembre. Convidarà el públic
a vibrar amb la música i compartir
el repàs històric i geogràfic que

IMPULS

L'Ajuntament ha creat la figura
de companyia resident per
donar suport als processos
creatius

'Boira a les orelles' aborda els aprenentatges vitals de les
persones sordes. CEDIDA

fan tres bons amics sobre l’origen
i l’evolució de la rumba. La segona
proposta de Trílope pujarà a
escena l’endemà, 12 de desembre,
amb l’espectacle One, Two, Free...
Folk! També convidarà a viatjar,
en aquest cas pel repertori clàssic
del folk anglosaxó i a través de
versions de cançons de Peter
Seeger, Bob Dylan o Simon and
Garfunkel.
La collita de tardor de l’Espai
Escènic Iago Pericot es completa
amb l’espectacle familiar Adeu,
Peter Pan, de la companyia
Festuc Teatre, que tindrà lloc
el 7 de novembre. És una obra
amb titelles i actors, sensible
i divertida, que busca en tot
moment la complicitat de petits i
grans, amb una posada en escena
molt captivadora. Relata com
la Maria, una nena amb molta
imaginació, viatja una nit al País
de Mai Més i com l’imaginari creat
per James Matthew Barrie passa
a formar part de la seva realitat.
Es tracta d’una història molt
tendra que aborda el vincle entre
infants i els seus avis i àvies. Entre
altres reconeixements, l’any 2018
va aconseguir el Premi al Millor
Espectacle Infantil a la 21a Fira de
Teatre de Castella i Lleó.
EL MASNOU VIU OCTUBRE 2021
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Les treballadores dels Laboratoris Cusí, protagonistes
del nou número dels “Quaderns d’Història Local”
Francesca Niubó, autora de ‘Les dones dels laboratoris’, va presentar el llibre
el 30 d’octubre a la Sala Joan Comellas
fàbrica del Masnou l’any 1925,
amb 3.850 persones que residien
al municipi, i a totes les dones que
hi treballaven.

L a investigadora va subratllar la feina feta a l'empresa per diverses generacions de treballadores. RAMON BOADELLA

U

na cinquantena de
persones van assistir el 30
d’octubre a la presentació
del llibre Les dones dels
Laboratoris, que va tenir lloc a la
Sala Joan Comellas de l’Edifici
Centre. Es tracta del sisè número
de la col·lecció “Quaderns
d’Història Local”. Es poden
aconseguir exemplars en paper
d’aquesta publicació a l’Arxiu
Municipal i al Museu Municipal
de Nàutica del Masnou. També es
pot consultar a www.elmasnou.
cat/arxiu/publicacions.

dels Laboratoris Cusí, ja que
tradicionalment contractaven
generacions familiars que
perduren encara al Masnou.”
De fet, Niubó va treballar als
Laboratoris Cusí trenta-quatre
anys i col·labora des del 2011
com a voluntària al Museu Cusí
de Farmàcia. Durant la seva
exposició va detallar els aspectes
fonamentals del llibre, que recull
dades sobre la història dels
Laboratorios del Norte de España

o, com els coneixia tothom, els
Laboratoris Cusí, i va fer especial
menció a la inauguració de la

Ja en el tancament de la
presentació, l’alcalde del
Masnou, Jaume Oliveras, va
expressar la seva gratitud a
l’autora i la família Cusí. En
paraules d’Oliveras, “aquesta és
la història de reivindicació de les
dones del Masnou i avui, amb
aquest acte, les homenatgem”.
L’alcalde, que va assegurar
que la seva àvia havia treballat
als Laboratoris, també va
voler lloar la figura de Cusí al
municipi, de qui va dir que “va
ser un personatge clau i de molta
importància per al Masnou” i
que “forma part de la història
republicana del municipi”. A l’inici
de l’acte també va prendre la
paraula Josep García, secretari de
la Fundació Rafael Cusí i Furtunet,
que es va mostrar molt agraït per
l’elaboració d’aquest llibre, que
esdevé una peça rellevant de la
història dels Laboratoris.

ORIGEN
L’autora, Francesca Niubó,
va subratllar la feina que han
fet diverses generacions de
treballadores als Laboratoris
Cusí: “No és estrany veure a
l’acte les netes de treballadores
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La fàbrica masnovina es va
inaugurar el 1925, quan el
municipi tenia menys de
quatre mil habitants

D es de la Fundació Cusí i Furtunet van afirmar que el llibre esdevé una peça
important per a la història de l'empresa. RAMON BOADELLA

TURISME

Patis privats oberts per conèixer eixides de les mines
d’aigua en les Jornades Europees de Patrimoni
Un any més, Can Teixidor també obre les portes aprofitant aquest esdeveniment

T

res famílies del Masnou van obrir
els patis de les seves llars durant
un dia perquè les persones que ho
desitgessin coneguessin els seus safarejos
o eixides de les mines d’aigua, que són
una curiositat molt particular del Masnou.
Ho van fer el 10 d’octubre, dins el marc de
les Jornades Europees de Patrimoni 2021.
Durant aquella jornada també es podia visitar
lliurement el Centre d’Interpretació de la
Mina d’Aigua, situat a la plaça d’Ocata.
Així, les famílies Viladevall, Garolera Vinent
i Gibernau Salomó van fer d’amfitriones
d’una multitud de persones que van poder
conèixer els seus patis i els seus safarejos, ja

que l’entrada era lliure. Les visites comptaven
amb un reclam afegit en cada pati, gràcies
a la intervenció artística de Blanc de Guix,
al concert de violí de Marc Ariño (músic de
la JOCEM, Jove Orquestra de Cambra del
Masnou) i a la interpretació de dues actrius
del GAT Teatre.
Una altra família que va obrir les portes de casa
seva amb motiu de les Jornades Europees de
Patrimoni va ser la de Can Teixidor, una masia
fortificada, monumental i històrica que corona
un petit turó situat davant del mar. Un any més,
es van esgotar amb antelació totes les places
disponibles per conèixer aquest edifici.

D ues actrius del GAT Teatre, davant una eixida. CEDIDA

@en_solex guanya el concurs
d’Instagram #NaturaUrbana2021

L

’usuari d’Instagram @en_solex és el
guanyador del concurs de fotografia
que organitza cada estiu l’Ajuntament
del Masnou en aquesta xarxa social.
Enguany s’hi podia participar entre el 16
de juliol i el 12 de setembre, penjant-hi una
fotografia feta al municipi i amb l’etiqueta
#NaturaUrbana2021. Per tant, es buscava
que hi apareguessin elements de la natura de
l’entorn urbà masnoví.
El premi consisteix en un àpat per a dues
persones al restaurant Tresmacarrons del
Masnou, valorat en 190 euros. Juntament

I matge finalista. @FRANASSEFF

amb la imatge d’@en_solex, tres més van ser
seleccionades com a finalistes. Entre aquestes
quatre, la guanyadora és la que va aconseguir
més vots; és a dir, més “M’agrada”. Els vots
obtinguts pels finalistes van ser els següents:
@en_solex: 550; @franasseff: 430 vots; @
oksana_but_photo: 403 vots; i @maria_mrga:
191 vots.
PREMI

L'autor de la foto més votada gaudirà
d'un àpat per a dues persones
al restaurant Tresmacarrons

I matge finalista. @OKSANA_BUT_PHOTO

La imatge guanyadora va obtenir 550 vots.

@EN_SOLEX

I matge finalista. @MARIA_MRGA
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ENTREVISTA

DOMÈNEC CANO SENTIES

Miquel Àngel Anadón
Escultor, pintor, dissenyador gràfic i publicista

“Mai no he acceptat fer sèries i prostituir l’obra.
Cada peça és única”
En entrar a la llar de Miquel Àngel Anadón, el visitant percep
clarament que aquest artista gaudeix fent d’amfitrió. Viu
en una casa tradicional del barri d’Ocata, on té el seu taller,
en un cobert situat al pati del darrere, ple de materials i
d’escultures. Algunes, d’acabades; d’altres, en procés de
creació, com a símbols de la seva infatigable experimentació
amb els materials i les tècniques. Al llarg de la seva carrera
ha estat guardonat amb diversos premis que donen fe de
la seva trajectòria creativa en disciplines tan diferents com
l’escultura, la pintura i el disseny gràfic. Als jardins del CAP
d’Ocata s’hi pot admirar una obra de l’arquitecte Carlos
Resano que conté elements creats per Anadón, uns còdols
transparents que formen un riu simbòlic que connecta
un grup de monòlits fets amb pedres agrupades. Aquest
monument, instal·lat el desembre del 2019, homenatja les
víctimes de la dictadura militar argentina.

DOMÈNEC CANO

El teu pare et va ensenyar
l’ofici d’escultor?
Amb ell vaig aprendre l’art de
l’escultura. No tothom qui ha
après l’ofici d’escultor és escultor.
Pots ser un gran operari, però
sense ser creatiu ni transmetre
emocions. Per crear art a través de
l’escultura cal posar-hi sentiment
i creativitat. Val a dir que també
domino la pintura al fresc, perquè
vaig col·laborar dos anys amb
Jaume Minguell, fent tasques com
estendre la calç per pintar-hi. Vaig
tenir la sort d’aprendre uns oficis
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que avui dia ja no es practiquen i
que són molt útils com a base per
fer art.
En perdre el pare tan jove, com
vas continuar formant-te?
En aquell moment no vaig
continuar. En faltar el meu mestre,
vaig apartar l’escultura, perquè
em faltava la il·lusió per treballar
i la idealització per l’escultura.
Em vaig posar a estudiar i als 18
anys vaig entrar com a professor a
l’Escola d’Art i Disseny Massana de
Barcelona. Poc després d’entrar-

Miquel Àngel Anadón va fer els primers passos en el món
de l’art de la mà del seu pare, l’escultor Carles Anadón, “un
home que treballava molt bé, un gran artista”, afirma, tot
recordant que va ser víctima de l’ostracisme en els primers
anys de postguerra: “Va estar molt de temps treballant
com a negre, fent obres que signava altra gent, perquè
en haver estat republicà i activista, no li feien cap tipus
d’encàrrec”. Posteriorment, quan la qualitat de la seva obra
va pesar més que el seu passat republicà, Carles Anadón
va marxar a terres lleidatanes per dur-hi a terme diferents
feines escultòriques de gran prestigi. I s’hi va endur el seu
fill perquè l’ajudés: “Vam passar junts el seu últim any de
vida; jo tenia uns 15 anys quan va morir”, relata, just abans
d’insistir que vol ser tutejat.

hi, el director, el senyor Güell,
em va dir que tot anava molt bé,
però que hi havia un problema.
Com que tenia alumnes de més
edat que jo, em va dir que alguns
dubtaven que pogués tenir prou
experiència per ensenyar-los. Així
doncs, em vaig deixar bigoti per
semblar més gran. I ja no me l’he
tret mai més.
No soc cap expert, però algunes
de les teves peces em recorden
obres de Giacometti. És per a tu
una font d’inspiració?

Tinc una línia d’escultures que
poden fer aquesta sensació,
potser pel fet de ser tan
estilitzades, però no... Almenys,
no és una inspiració conscient.
També he de dir que he fet
moltes altres coses que no hi
tenen res a veure; en absolut.
És cert que al final tots estem
influenciats pels qui ens han
precedit i Giacometti va ser
un gran escultor. Però, si t’hi
fixes, l’obra de Giacometti és,
en general, estàtica, amb una
estètica molt especial. Jo no
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he anat a buscar això, sinó
que busco el moviment, el pur
moviment.
I com busques el moviment?
Treballant-hi moltes hores i
intentant trobar un material prou
dúctil i resistent per poder crear
unes formes que es mantinguin i
no es trenquin.
En la recerca de materials, has
trobat el més adequat?
Al principi treballava amb pasta,
com de guix, feia un motlle i
passava la peça a bronze, en una
sola peça, a foneria perduda. Això té
un cost econòmic bestial i arriba un
moment en què el resultat creatiu
no compensa el cost econòmic.
Algunes persones em van suggerir
que aprofités el mateix motlle per
fer diverses peces, però jo mai no
he acceptat fer sèries i prostituir
l’obra. Cada peça és única. Després
vaig començar a experimentar
amb resines i amb la fibra de vidre,
que s’utilitza per fer barques. És
un material dur, dúctil... Quan
s’asseca pren una duresa increïble.
Hi treballo molt a gust. Al principi
la matèria em dominava, però
ja no. Ara domino jo la matèria,
després de dedicar-hi moltes hores
i experimentar molt. Cada vegada
intento estilitzar més les peces,
però donant-los moviment perquè
tinguin ànima.
És això el que vols perfeccionar,
la creació de peces amb
moviment i ànima?
Continuo donant-hi voltes. Per
exemple, estic molt satisfet per
una peça que es va exposar
aquí, al Masnou, fa algun temps.
Ja no la tinc, perquè me la van
comprar fa un mes i mig. Vaig
crear l’espina d’un peix gros, amb
molta simplicitat i una estètica
molt depurada. Tot i no tenir el
recobriment, la forma externa
real d’un peix, l’espina aconseguia
que veiessis el peix alhora que
transmetia moviment.
També has fet exposicions amb
escultures que recreen les onades del mar.

Sí, amb aquestes peces intento
aconseguir l’aigua. El pintor
Sergi González, del Masnou,
s’ha especialitzat a pintar
onades de mar. Sovint, quan
fa una exposició, em demana
posar-hi una d’aquestes peces
meves, que representen l’onada
viva. N’he obtingut molt bones
crítiques, d’aquestes onades.
Se’m considera un dels quatre
escultors, a escala mundial, que
treballa el mar amb peces de gran
format, més enllà d’aquells que
fan peces petites de decoració.
D’on ve la fixació pel moviment?
Sempre l’he buscat i he
intentat recrear-lo. Potser
perquè el moviment també és
transmutació. El moviment
és vida.
Cap a on es mou ara la teva
activitat? En què estàs
treballant?
Ara estic investigant noves formes
amb peces petites basades en el
moviment, amb figures humanes,
però encara no he arribat a bon
port. No puc avançar gaire més,
perquè estic experimentant.
Venen alguns companys per
veure què faig i criticar-ho. Això
m’interessa, que et diguin què
n’opinen, si els transmet noves
sensacions o no... Si la crítica es
fa entre bons col·legues, amb
honestedat, és sempre positiva.
Més enllà de l’experimentació,
estàs treballant en algun
encàrrec o projecte concret?
Tinc dos encàrrecs emparaulats,
però tampoc no puc avançarne res més, per ara. Són dos
projectes grans. Les peces grosses
no m’espanten. Al contrari, les
treballo molt a gust.
En aquests moments,
la creació artística és rendible
econòmicament?
La COVID ha marcat un abans i
un després. No es ven com abans,
ni molt menys. Hi ha molta gent
a la qual li agrada l’art, però no
disposa de recursos econòmics

"El dissenyador gràfic
també ha de crear i
transmetre, per tal que
la feina que fa sigui
aprovada i tingui èxit"
per comprar-ne. En aquests
moments es venen molt les obres
d’artistes consagrats, però als
creadors nous els costa moltíssim.
Fa poc, a les galeries s’hi veien
moltes peces venudes. Era un
moment en què hi havia un boom
i la gent comprava molt d’art.
Ara això s’ha aturat. No dic que
el mercat de l’art estigui mort,
però costarà molt tornar a agafar
el ritme. Val a dir que tampoc
pretenc queixar-me. Fa poc més
d’un mes em van encarregar una
onada de més de tres metres
d’alçària, que ja he lliurat.
Durant molts anys has treballat
en el sector del disseny gràfic.
Ha estat la manera de combinar la vocació artística amb el
guany econòmic?
Vaig fer de professor a l’Escola
d’Art i Disseny Massana quan era
molt jove. Després vaig muntar
una empresa de publicitat, Ar17.
Vaig treballar-hi durant més
de vint anys. Vaig trobar una
mancança en la comunicació dels
laboratoris farmacèutics a l’hora de
promocionar els seus productes
entre el col·lectiu mèdic. Em va
anar bé. Em vaig especialitzar en
estratègies de comunicació en
aquest sector i vam arribar a tenir
com a clients més de quaranta
laboratoris. El disseny gràfic em
va permetre resoldre la qüestió
crematística, guanyar-me el pa de
cada dia, amb tota l’honradesa; i
crec que dignament, ja que vaig
guanyar diversos premis a escala
nacional i internacional. Amb
tot, no barrejava el disseny gràfic
amb la pintura. Feia parèntesis
temporals per a una cosa o l’altra.
El disseny gràfic és art?
Sí. S’ha especulat molt a l’hora
de dir que el disseny gràfic està
prostituït per l’interès econòmic,

però no és veritat. El dissenyador
gràfic també ha de crear i
transmetre, per tal que la feina
que fa sigui aprovada i tingui èxit.
El disseny gràfic deu haver evolucionat molt els darrers anys.
La informàtica i els ordinadors
l’han revolucionat molt, però cal
tenir molt clar que només són
eines. La creativitat i la visió del
que vols transmetre l’ha d’aportar
la persona. Tanmateix, els
ordinadors són un mitjà fantàstic,
perquè proporcionen moltes
solucions pràctiques i permeten
disposar de més temps per a la
creativitat. Per exemple, abans,
per fer un degradat, havíem de
treballar amb pistoles de pintura.
Podia passar que al final escopís
gotes més gruixudes enmig de
la degradació, i t’hi quedaven
taques. Havies de començar
de nou. Amb els ordinadors
fas degradats perfectes. Han
permès suplir perfectament la
feina manual.
Ets de Barcelona. Què t’ha dut
al Masnou?
Visc aquí des de fa més de
trenta anys. Estic casat amb una
masnovina, Leslie Pericot, que és
la mare de dos dels meus quatre
fills. Per tant, soc gendre de Jordi
Pericot i nebot postís de Iago
Pericot. Quan ens vam casar, vaig
venir a viure aquí, per estar amb
la família.
Aquí hi ha un ecosistema
procliu a l’art o només m’ho
sembla?
Sí, però no sé dir ben bé per què.
Crec que el mar hi influeix molt.
És un poble que sempre ha viscut
de cara al mar, no com Barcelona,
que no s’hi va obrir fins als Jocs
Olímpics del 1992. El mar dona una
sensibilitat molt especial, aporta
un moviment constant i és sempre
canviant. En Iago i en Jordi baixaven
cada dia del món a veure el mar,
passejar i observar el moviment de
les onades. En Jordi ho continua
fent. Jo m’hi he passat hores i hores
amb ells, acompanyant-los a la vora
del mar.
EL MASNOU VIU OCTUBRE 2021
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PUNT DE TROBADA

Un lloc on expressar i compartir el dol gestacional
i perinatal
L’Associació Ania ofereix suport a les mares, pares i famílies que han perdut
un bebè, abans de néixer o poc després, i clama per la fi de la banalització
social d’aquestes pèrdues

L

a mort d’un bebè que
succeeix durant l’embaràs o
poc després del part pot ser
tan dolorosa com la de qualsevol
altra persona estimada. Per
aquest motiu, les mares, pares i
familiars que han experimentat
aquesta desgràcia necessiten
iniciar i transitar el dol, sense
vergonya i sense haver d’amagarse’n. Massa sovint, moltes de les
persones que han experimentat
aquest tràngol han hagut de
suportar la incomprensió de bona
part de la societat, que tendeix
a banalitzar aquestes morts,
a restar-los importància amb
comentaris benintencionats, però
que poden ferir o culpabilitzar per
sentir tristesa i dolor: “Anima’t, ets
jove; podràs tornar a quedar-te
embarassada”.
Com moltes altres dones, la
masnovina Anna Targarona
és una mare que va perdre
el seu bebè, l’Ania, durant
l’embaràs. Al cap d’un temps
va decidir fer un pas endavant
i constituir l’Associació Ania, el
març d’aquest mateix any, per
ajudar altres dones i famílies
que han hagut d’afrontar una
mort gestacional o perinatal.
També per fer pedagogia
sobre la necessitat de fer el
dol i poder expressar tristesa,
i per conscienciar la resta de
la societat sobre el dolor que
causen aquestes pèrdues.
Targarona ha trobat persones
que s’han implicat per ajudar-la
a aixecar l’entitat, com Montse
Jordana (secretària) i Juan
Francisco López (tresorer), entre
molts altres col·laboradors i
col·laboradores.

U na de les xerrades que organitza l'entitat. ASSOCIACIÓ ANIA
L’Associació Ania organitza un
grup d’ajuda mútua que es
reuneix un cop al mes a Can
Malet i que està obert a totes les
persones que vulguin unir-s’hi.
De fet, volen organitzar més
grups similars en altres municipis.
Amb el guiatge d’una psicòloga,
són mares, pares i familiars
que fan pinya i treball de grup
per travessar el dol. L’entitat
també es presta a fer el primer
acolliment: “En el moment de
perdre un fill o filla, les mares,
pares i famílies es troben en estat
de xoc i necessiten respostes.

GRUP D'AJUDA MÚTUA

Duen a terme trobades
mensuals per ajudar a fer
el dol amb el suport d'una
psicòloga

Nosaltres procurem ajudar-les
i proporcionar-los orientació
perquè puguin iniciar el procés del
dol”, explica Montse Jordana. De
fet, l’Associació Ania també lluita
en aspectes tan delicats com la
recuperació dels cadàvers, ja que
els protocols de diversos hospitals
no contemplen l’entrega a les
famílies dels cossos dels bebès
que han mort abans de superar
un cert nombre de setmanes de
gestació. L’entitat també aborda
amb valentia un tema sovint
espinós: la interrupció voluntària
de l’embaràs. Per exemple, el 30
de setembre va organitzar una
xerrada per oferir suport a les
dones que l’han dut a terme, ja
que també afronten processos
de dol d’una gran complexitat,
i per reivindicar que, en aquest
assumpte, han de ser les primeres
a ser escoltades.

En paral·lel, l’Associació Ania
està promovent la creació
d’espais als cementiris on les
famílies puguin recordar els seus
bebès perduts, com l’Espai Llum
d’Estels que s’acaba d’inaugurar
al Cementiri del Masnou, el
15 d’octubre (vegeu la pàg.
11). Al web de l’entitat (www.
asociacionania.org) hi figuren
més d’una vintena de cementiris
que han incorporat un d’aquests
espais. A l’apartat de recursos
del seu portal també hi ha tota
mena de publicacions, escrits,
obres de teatre i molts altres
continguts que poden ser útils
per a qui ha d’afrontar aquest
dol. Al mateix web també es
pot trobar el film Ania, dirigit
per Anna Targarona, que va
aconseguir el Premi del Públic al
Festival de Curtmetratges Ras i
Curt d’Ullastrell 2020.
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AGENDA
OCTUBRE

Dissabte 23
10 h
Lloc: Ca n’Humet
Fòrum Educatiu Local

Espai de trobada per debatre sobre els
reptes educatius del Masnou i construir
una vila educadora. Obert a tothom.
Amb espai d’acollida per a infants
d’entre 2 i 10 anys. Cal inscriure-s’hi a
www.elmasnou.cat/pem.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de Lleureka.
10.30 h
Lloc: Can Malet
Taller de biodansa: “Dansar la vida”

Preu: 15 euros.
Ho organitza: Associació Ania i Elena
Martín de @enmovimiento.
11 h
Lloc: Cementiri municipal
Visita guiada al Cementiri del Masnou

Places limitades. Cal inscriure-s’hi a
www.elmasnou.cat/turisme.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica.

Diumenge 24
De 10 a 13 h
Lloc: davant l’OAC (c. de Roger de Flor, 23)
Reparatruck

Furgoneta equipada amb eines i amb
l’assistència de personal tècnic per
autoreparar petits electrodomèstics,
bicicletes i aparells informàtics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme.
11 h
Lloc: inici a l'església de Sant Pere
Itinerari: “El Masnou, terra de mar”

Places exhaurides.
Més informació: a l’Oficina de Turisme
del Masnou (tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal
de Nàutica.

Dimecres 27
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Presentació del Fons Masoliver

Presentació de l’espai dedicat al Fons
Masoliver, que acull part de la biblioteca
personal i el llegat documental que el
poeta, crític i escriptor masnoví Juan
Antonio Masoliver Ródenas ha donat a
l’Ajuntament del Masnou. L’espai ofereix
la consulta dels exemplars exposats,
a més de mobiliari per a la lectura i la
investigació.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Ajuntament del Masnou.

Dijous 28
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
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Del 22 d’octubre al 19 de novembre
Xerrada taller sobre l’estalvi energètic

Amb el títol “Ajuda el planeta i redueix la
teva factura energètica” s’explicarà com
aplicar mesures d’estalvi energètic per
reduir emissions i estalviar diners.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

NOVEMBRE
Dimarts 2
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “La geologia de la sal, la
importància al llarg de la història”

Acte per a socis i sòcies de l’Aula
d’Extensió Universitària del Masnou
(AEUM). A càrrec de Marc Campeny Grego.
Ho organitza: AEUM.

Dimecres 3
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Homenatge a Felícia Fuster

Lectura de poemes de Felícia Fuster per
celebrar el centenari del seu naixement.
A càrrec de Blanca Llum Vidal i Tònica
Passola. Amb música i fotografia.
Cal inscriure-s’hi a: b.masnou.jc@diba.cat.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

Divendres 5
18 h
Lloc: Espai Jove Ca n’Humet
Taller de punxadiscos (DJ)

Taller per aprendre nocions bàsiques
per iniciar-se com a DJ, tant en format
analògic (plats i vinils) com digital
(controladores i programari per a DJ).
A càrrec d’Anna Terres Tormo.
Cal inscripció prèvia.
Més informació a: sij@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
19 h
Lloc: Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició “Comerços
emblemàtics del Masnou”

Mostra sobre botigues històriques de la
vila, actuals i desaparegudes.
Ho organitza: Arxiu Municipal.

Dissabte 6
Durant tot el cap el de setmana
(dissabte 6 i diumenge 7)
Lloc: pistes esportives de Pau Casals
Fira de Playmobil, Lego i Tente

Cap de setmana amb tallers per a
infants, atraccions, música, ludoteca,
exposicions i venda de figures de
Playmobil, Lego i Tente. Des del 29
d’octubre es podran veure figures
gegants i diorames de Playmobil en
diferents comerços i al Mercat Municipal
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
10.30 h
Lloc: Can Malet
Taller: Desenvolupa relacions sanes

Eines per posar límits a les relacions
poc sanes i definir els entorns en què es
volen establir nous vincles.

Cal inscripció prèvia
a www.elmasnou.cat/agenda.
Més informació: igualtat@elmasnou.cat /
93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Teatre: Boira a les orelles

De la companyia Els Pirates Teatre.
L’Enric neix l’any 1984 a Barcelona. No
és fins als cinc anys quan es confirma
que té sordesa profunda. Els seus pares,
músics, aposten per la llengua parlada,
en lloc de la llengua de signes. A partir
d’aquí comença el seu aprenentatge a
través de la logopèdia, l’escola, la música
i el mateix entorn familiar.
Entrades: 5 euros.
Disponibles a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 7
12 h
Lloc: Centre Enoturístic i Arqueològic de
Vallmora (Teià)
“Tasta el Masnou”

Degustació de productes locals
maridats amb vi de la DO Alella. En
aquesta ocasió, es tastarà bull blanc
de Can Rac, olives farcides de la
Bacallaneria Natàlia, vermut Ecofriendly
de Vermut Cisa i vi Coriolis de Can Batlle.
La sommelier Elisabet Vidal conduirà
l’activitat.
Preu: 10 euros. Informació i reserves a
www.quedat.cat i a l’Oficina de Turisme
(93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica.
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Teatre: Adeu, Peter Pan

A la Maria, una nena amb molta
imaginació, li encanten els contes, les
històries i les aventures que li explica el
seu avi, amb qui passa les tardes jugant
a ser Peter Pan. Però, de sobte, una nit,
els nens perduts s’enduran la Maria de
la seva habitació cap al País de Mai Més.
Espectacle de titelles i actors, sensible
i divertit, que busca en tot moment la
complicitat de petits i grans, amb una
posada en escena captivadora.
Entrades: 5 euros.
Disponibles a: www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dilluns 8
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “El cinema i els trens”

Acte per a socis i sòcies de l’Aula
d’Extensió Universitària del Masnou
(AEUM). A càrrec d’Albert Beorlegi Tous.
Ho organitza: AEUM.

Dimecres 10
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller sobre els microplàstics

Cal inscripció prèvia. Per a infants i joves
d’entre 12 i 18 anys. Taller a càrrec de
Sandra Uve. Emmarcat en el projecte
Tecnogirl.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Tecnocampus Mataró.

Dissabte 13
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte:
Contes estesos al terrat

A càrrec de Pati de Contes. Cal inscripció
prèvia. Activitat recomanada per a
infants d’entre 3 i 10 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
De 12 a 20 h
Lloc: Cinema La Calàndria
Premi de Fotoperiodisme
Héctor Zampaglione

Primera edició del “Premi Zampa”
(www.premiozampa.org). Entrada
lliure. A les 12 h, tertúlia fotogràfica
amb Emilio Morenetti i Santi Palacios,
moderada per Juan Maria Rodríguez.
A les 13.30 h, presentació de l’exposició
dels treballs finalistes. Després d’un
recés per dinar, a partir de les 15.30 h,
presentació dels finalistes, defensa
dels seus projectes i visita a l’exposició.
A les 20 h, entrega del I Premi de
Fotoperiodisme Héctor Zampaglione.
Ho organitza: Associació Fotogràfica
del Masnou (FEM).
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
VI Festival de Música del Masnou:
Gala lírica tres tenors

Més informació: a www.corscandicus.org.
Ho organitza: Cor Scandicus.

Diumenge 14
11 h
Lloc: Plaça d’Ocata
Visita guiada a la Mina d’Aigua

Entrades exhaurides. Informació i
reserves: www.elmasnou.cat/turisme
o a l’Oficina de Turisme (93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica.
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
VI Festival de Música del Masnou:
Gala lírica tres tenors

Doble funció: dissabte 13 i diumenge
14, tots dos dies a les 20 h. Obre la
programació del VI Festival de Música
del Masnou, amb la participació dels
tenors Albert Deprius, Josep Fadó i
Carles Cosías, i del pianista Josep Buforn,
acompanyats pel Cor Scandicus.
Més informació a www.corscandicus.org.
Ho organitza: Cor Scandicus.

Dimarts 16
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Les rutes marítimes
transoceàniques i els seus reptes
sostenibles “

AGENDA
Acte per a socis i sòcies de l’Aula
d’Extensió Universitària del Masnou
(AEUM). Conferència a càrrec d’Agustí
Martín Mallofré.
Ho organitza: AEUM.

Dimecres 17
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: La marxa de
Radetzky, de Joseph Roth

Club de lectura conduït per Maria Carme
Roca. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dijous 18
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Taller d’elaboració de sabó

Cal inscripció prèvia. Taller per a
famílies amb infants de 8 anys o més.
S’ensenyarà a fer sabó natural en fred, a
partir d’oli de cuina usat, sosa càustica i
aigua destil·lada. Activitat emmarcada
dins la Setmana de la Ciència. A càrrec
de l’Associació Bioeduca.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

EXPOSICIONS
DEL 8 AL 31 D’OCTUBRE
A la Casa de Cultura
“Tornar a ser”
Evru/Zush, un dels artistes catalans
més singulars i reconeguts de l’art
contemporani, exposa una sèrie de
personatges màgics: les nagues. La
indagació de les possibilitats de la
imaginació ha estat una constant
d’aquest artista, l’obra del qual es pot
veure com a ocasió excepcional al
Masnou.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a
20 hores; dissabtes, de 10 a 14 hores i de
16 a 20 hores; diumenges i festius, de 10
a 14 hores.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
DEL 14 AL 29 D’OCTUBRE
Al Mercat Municipal
“Posa la teva empremta
per la salut mental”
Mostra simbòlica per conscienciar sobre
la salut mental. Tothom qui la visiti pot
posar la seva empremta en una de les
obres.
Ho organitza: Club Social Esquima.
DEL 2 AL 15 DE NOVEMBRE
“Fruites i verdures, els colors
que ens alimenten”
A la Biblioteca Joan Coromines
Mostra artística d’alumnes de secundària
en relació amb l’Any Internacional de les
Fruites i Verdures.
Ho organitza: Associació UNESCO El
Masnou i Biblioteca Joan Coromines
DEL 5 AL 28 DE NOVEMBRE
A la Casa de Cultura
“Comerços emblemàtics del Masnou”
Exposició sobre botigues històriques de
la vila, tant actuals com desaparegudes.

Del 22 d’octubre al 19 de novembre
18 h
Lloc: Espai Jove Ca n’Humet
Taller: “La sexualitat des del plaer”

DEIXALLERIA MÒBIL

Adreçat a adolescents i joves de 17 a 25
anys. Cal inscripció prèvia. En aquest
taller abordarem la sexualitat sense
tabús i des d’una perspectiva feminista, a
través de dinàmiques participatives que
generin debat i que permetin reflexionar
sobre els mites i tabús de la sexualitat.
Més informació: sij@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Només 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 19 al 24 d’octubre: carrer d’Itàlia / plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Del 2 al 7 de novembre: avinguda de Pau Casals.
Del 16 al 21 de novembre: aparcament del carrer d’Amadeu I.

Divendres 19

ALTRES INFORMACIONS

De 18 a 20 h
Lloc: Ca n’Humet, sala de l’altell
Taller: Pancartes reivindicatives per
al Dia contra la Violència Masclista

Taller per a joves i adults durant els dies
19, 20, 23 i 24 de novembre. Se cedeix
espai i material per dissenyar pancartes
reivindicatives per al Dia Internacional
contra la Violència Masclista. Aquestes
pancartes serviran per a la marxa
nocturna prevista el 24 de novembre.
No cal inscripció prèvia.
Més informació: igualtat@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a
20 hores; dissabtes, de 10 a 14 hores i de
16 a 20 hores; diumenges i festius, de 10
a 14 hores.
Ho organitza: Arxiu Municipal.
DEL 8 AL 30 DE NOVEMBRE
A la Biblioteca Joan Coromines
Mostra fotogràfica del CorredorMontnegre i Mostra del XIII Ral·li
Fotogràfic “Tocats pel bolet”
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.
DEL 18 DE NOVEMBRE
AL 2 DE DESEMBRE
A la Biblioteca Joan Coromines
“Treu-li el suc a la sexualitat”
La mostra promou una sexualitat
saludable entre joves.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i Ajuntament del Masnou.

ALTRES
DEL 22 D’OCTUBRE
AL 21 DE NOVEMBRE
XIII Jornades de Fotografia
del Masnou
Amb exposicions i visites guiades,
xerrades, tallers i altres activitats
relacionades amb la fotografia.
Més informació a
www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitza: Associació Fotogràfica
del Masnou (FEM)
FINS AL 10 DE NOVEMBRE
Inscripció als cursos de vela
per a adults
Es duen a terme els dies 16, 23 i 30 de
novembre, d’11 a 14 h. Tres nivells:
iniciació, tecnificació i perfeccionament.
Inscripcions: basenautica@
nauticmasnou.com.
Ho organitza: Club Nàutic El Masnou.

Matrícula viva. Centre de Formació de Persones Adultes
del Masnou (CFPAM)
Hi ha places dipsonibles als cursos del CFPAM i al nou taller de conversa
en català, per a persones que l’entenen però no el parlen. Cal adreçar-se
al CFPAM (c. d’Itàlia, 50, 1a planta / 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat).
Informació: www.elmasnou.cat/temes/ensenyament.
Matrícula viva. Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / escola@emumm.cat.
Guia de Salut 2021
Disponible a www.elmasnou.cat/salut-publica. Inclou tota la informació
dels torns de guàrdies del servei farmacèutic, dels centres mèdics i
clíniques veterinàries, així com altres dades d’interès pel que fa als temes
de salut.
ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS
Són diverses les entitats que organitzen una programació estable
d’activitats al llarg de l’any. Les podeu trobar en detall a l’apartat
“Activitats continuades” de la pàgina web www.elmasnou.cat/agenda.
Contacteu amb cada entitat per confirmar-ne els detalls.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
OCTUBRE
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
FÀBREGAS

2
VIAMAR

3
VIAMAR

4
AYMAR

5
OCATA

6
RIERA

7
FÀBREGAS

8
VIAMAR

9
DOMÍNGUEZ

10
DOMÍNGUEZ

11
RIERA

12
RIERA

13
FÀBREGAS

14
VIAMAR

15
DOMÍNGUEZ

16
AYMAR

17
AYMAR

18
RIERA

19
FÀBREGAS

20
VIAMAR

21
DOMÍNGUEZ

22
AYMAR

23
OCATA

24
OCATA

25
FÀBREGAS

26
VIAMAR

27
DOMÍNGUEZ

28
AYMAR

29
OCATA

30
RIERA

31
RIERA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
VIAMAR

2
DOMÍNGUEZ

3
AYMAR

4
OCATA

5
RIERA

6
FÀBREGAS

7
FÀBREGAS

8
DOMÍNGUEZ

9
AYMAR

10
OCATA

11
RIERA

12
FÀBREGAS

13
VIAMAR

14
VIAMAR

15
AYMAR

16
OCATA

17
RIERA

18
FÀBREGAS

19
VIAMAR

20
DOMÍNGUEZ

21
DOMÍNGUEZ

22
OCATA

23
RIERA

24
FÀBREGAS

25
VIAMAR

26
DOMÍNGUEZ

27
AYMAR

28
AYMAR

29
RIERA

30
FÀBREGAS
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Pregunta freqüent
Quins canals té l’Ajuntament per fer tràmits i oferir atenció ciutadana?
L’Ajuntament del Masnou ha afegit recentment el WhatsApp als canals d’atenció
tradicionals (presencial, telefònic i en línia), tal com es detalla a la pàgina
web www.elmasnou.cat/atencio-ciutadana, on s’inclouen els enllaços de la
seu electrònica i el catàleg de tràmits i gestions. L’obertura del WhatsApp de
l’Ajuntament forma part del pla de millora de l'atenció ciutadana que s'està
implantant des del 2019. Per exemple, l'any 2020 es va ampliar el personal per
posar en marxa l'atenció telefònica.
Per utilitzar el nou canal de WhatsApp de l’Ajuntament, només cal entrar a
l’aplicació i enviar un missatge que digui “Hola” al número 673 63 80 03. També
s’hi pot accedir a través d’aquest enllaç: aju.cat/elmasnou. Entre moltes altres
funcions, com fer consultes i enviar queixes o suggeriments, permet demanar
cita prèvia per a l’atenció presencial.
La cita prèvia és imprescindible per fer bona part dels tràmits a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC), el Servei Local d’Ocupació, l’Oficina Municipal d’Informació
sobre Consum (OMIC), els serveis tècnics d’Urbanisme, Mobilitat, Medi Ambient
i la Policia Local. A més del WhatsApp, es pot sol·licitar cita a través de la pàgina
www.elmasnou.cat/cita-previa o trucant al 93 557 17 77. Aquest mateix número
de telèfon serveix també per realitzar alguns tràmits i gestions i comunicar
incidències, queixes o suggeriments.
Amb tot, a l’OAC (c. de Roger de Flor, 23) existeix també un punt d’atenció sense
cita prèvia, si bé només serveix per fer gestions de pur tràmit, com l’emissió de
justificants del padró d’habitants i la presentació de documents al registre. L’OAC
obre de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Els dijous, també a la tarda, de 16 a 19
h, excepte el mes d’agost i durant les festes de Nadal. Tampoc no obre els dijous
que siguin festius o vigília de festiu. En aquests darrers casos, obre el dia hàbil
immediatament anterior.

Retrat de la família Pagès, del Masnou, l’any 1900.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal,
fotografia 4833.

Piulades més vistes

Les fotos que més
agraden a les xarxes
@BETTYDONATE

@BARCELONA_FOTOMIRADES

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (17-09-2021)
L’Aj. d’#elMasnou presenta l’avantprojecte per convertir el Camí Ral en un
autèntic passeig.
La fi dels peatges permet transformar l’N-II, on hi haurà menys espai per als
vehicles i més per a les persones.
Més informació: https://bit.ly/3kfSAsU
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (19-09-2021)
Tallada l’N-II per a la jornada ludicofestiva d’#elMasnou.
Vine a celebrar la #SEM21 i fer un munt d’activitats, d’11 a 13 hores a l’N-II.
Consulta les activitats a: http://ow.ly/FKUw50GbN6S
Consulta les rutes alternatives i afectacions a: http://ow.ly/yj9t50GbN6P
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (17-09-2021)
Tall de l’N-II.
Aquest diumenge, l’N-II romandrà tallada en tot el tram d’#elMasnou pels actes
de la Setmana Europea de la Mobilitat #SEM21 que organitza l’Ajuntament.
Si heu d’agafar el vehicle, consulteu el mapa de rutes alternatives: pic.twitter.com/
FtsfjH3z8f
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (07-10-2021)
El grup impulsor del Projecte educatiu del Masnou (PEM) organitza el 1r Fòrum
Educatiu Local.
L’acte servirà per fer visibles els reptes educatius detectats al municipi i com a
espai de connexió i col·laboració ciutadana.
Més informació: http://ow.ly/1r9L50GntVv

@MARTA_ALBERTI

@NICOLEXTRA

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 (22-09-2021)
Audiència Pública.
El dijous 7 d’octubre, a les 19 h, es convoca a la Sala Joan Comellas (Ed. Centre)
l’audiència pública per fer el balanç del Pla d’actuació municipal 2019-2023
(PAM). L’acte és obert, amb incripció prèvia.
Més informació a: http://ow.ly/a6cn50GelBu
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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.

Anna Torrijos

Regidora del Grup
Municipal d’ERC-AM

GUANYAR UNA PLAÇA, MÉS ESPAI PER
VIURE
Una nova plaça pública al centre del
municipi. Aquest és l’interès públic que
sustenta el projecte del Govern del Masnou
al pati del Casino. Amb aquest canvi de
planejament urbanístic tota la ciutadania

Grup Municipal
de Fem Masnou

El municipi dels 0 carrils bici
Podríem deixar de ser el municipi dels
0 carrils bici i crear per al 2022 un eix
pedalable ràpid per a patinets i bicicletes
a l’N-II, on ara fumegen els cotxes? I és clar

Monika González
Regidora del Grup
Municipal del PSC

del Masnou guanya 2.200 m2 per a una
plaça de la vila a la zona urbanament més
densa.
L’espai del pati del Casino ha de ser un
espai obert i d’accés lliure per gaudirne tot l’any i a totes hores. Aquest nou
espai va en consonància amb l’impuls
de recorreguts per a vianants que
es treballen des del Govern. Amb la
conversió en zona de vianants del carrer
de Tomàs Vives tindrem un eix de mar
a muntanya lligat al carrer de Roger de
Flor fins al parc de Vallmora passant per
la plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Un model urbanístic on l’illa urbana del
Casino continuarà existint, la plaça podrà
continuar acollint activitats del Casino
i el preuat patrimoni de l’entitat format
per diversos edificis de gran interès

Ens trobem enguany amb una Diada de la
Salut Mental acompanyada d’una rellevant
importància per protegir i donar suport a
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Fa més de set anys que es mantenen
negociacions amb l’entitat per arribar
a una sortida per al teatre i el pati. Pel
que fa al pati, l’entitat no en vol perdre la
propietat i el Govern ha expressat que no
té interès en la propietat, però sí en el fet
que sigui d’accés lliure sense limitacions
horàries. L’expropiació, l’opció que
finalment s’ha adoptat, es justifica per
l’interès públic d’obrir un espai a la
ciutadania i la compensació econòmica
inicial valorada pels serveis tècnics de
l’Ajuntament és d’acord amb criteris
jurídics. La compensació econòmica final
la dictarà el jurat d’expropiació.

que es pot. Són entre 400 mil i 2 milions
d’euros pels 2 km de carril al llarg del nucli
urbà, que pagaria la Generalitat. Molt
menys si es fa amb urbanisme tàctic. A la
part més plana i bonica del Baix Maresme,
on hi ha l’N-II, molta gent hauria de poder
desplaçar-se en bici i patinet a 30 km/h,
aprofitant que el trànsit ha anat migrant
cap a la C-32. És el moment. Vull anar d’un
costat a l’altre del Masnou i he d’anar amb
cotxe? Que absurd! Amb un bon carril bici
evitarem que molta gent hàgim d’agafar
el cotxe (menys trànsit) per desplaçar-nos
cap als nuclis urbans veïns (més comerç
local), fins i tot per anar a Barcelona a
treballar (més salut). Prou soroll, accidents i
contaminació.

A banda, caldria desplegar, com fa Vilassar
de Mar o Mataró, una malla de carrils bici
distribuïda per tot el nucli urbà. Allò que el
Masnou té pujades ja no és cap problema
amb la mobilitat elèctrica. A Barcelona
ciutat també n’hi ha de pujades i s’arribarà
aviat als 270 km de carril bici.

la salut mental de tothom. L’Ajuntament
ja fa anys que treballa i busca espais de
col·laboració i suport a la salut mental,
sensibles a les necessitats que s’estan
generant.
L’augment dels trastorns mentals, del més
lleu al més sever, l’augment dels suïcidis i
de les noves addiccions (i velles) són la cara
amagada d’aquesta moneda.

Salut mental

cultural serà més visible per tothom. La
configuració final de la plaça amb l’arbrat
actual i menys dura serà debatuda en un
procés participatiu.

La Taula de Salut Mental, creada el 2018, és
un exemple de la necessitat de gestionar i
coordinar tots els serveis i recursos de salut
mental que tenim al municipi.
Des de la nova Regidoria d’Accessibilitat,
ens hem marcat uns objectius a curt
termini per començar a dotar de contingut
la nostra feina. Després d’haver iniciat

A més de la plaça pública, la rehabilitació
del teatre del Casino és un dels objectius
del Govern. Les converses amb l’entitat
sobre aquesta rehabilitació continuen
obertes i la proposta de conveni per tal de
fer el projecte executiu de rehabilitació
amb recursos de la Diputació que es va
proposar fa tres anys ara sí que sembla ben
rebuda. Amb aquest projecte executiu
fet i el conveni de cessió del teatre la
rehabilitació serà més a prop. Cal arribar
a un acord per a la cessió per tal que
es justifiqui la despesa pública en un
equipament privat.
El Casino, amb un patrimoni millorat i
rehabilitat i amb espai públic al davant,
pot donar als masnovins i masnovines una
gran oportunitat per millorar la seva vida
social, cívica i cultural.

Com diu el moviment comarcal
Recuperem el Baix Maresme, la pacificació
de l’N-II serà el canvi urbanístic més
transformador de la comarca dels propers
cinquanta anys.

a més busos públics. Ens congratulem que
el Govern municipal hagi fet una proposta
de pacificació. Però l’actual projecte
de l’Ajuntament té dos grans errors:
primer, manté els tres carrils per als
automòbils, en lloc de reduir-los a dos.
Segon, fa passar el carril bici per la vorera
de vianants, en conflicte amb aquests,
un error que ja s’ha anat esmenant arreu.
Demanem que es corregeixi el projecte
i que es desplegui la part del carril bici
durant el 2022 coordinadament amb la
Generalitat.

Cert, l’N-II ha de desaparèixer, ha
convertir-se en un Camí Ral per a
persones i mobilitat sostenible, també per

Però els fets són els fets, i seguim en el
municipi dels 0 carrils bici després d’anys
de govern d’ERC i d’altres partits.

el diàleg amb les entitats directament
relacionades amb persones amb
discapacitat, ens hem dedicat a recopilar
informació per elaborar la primera guia de
recursos municipals per a persones amb
discapacitat.

Aquesta pretén ser una eina de consulta
i que s’anirà actualitzant, ampliant o
modificant, ja que vol ser un document
viu que evolucioni amb la nostra vida i els
canvis inherents, amb la finalitat de cobrir
totes les necessitats dels nostres veïns i
veïnes al llarg de la vida.

Aquesta edició se centrarà a informar
de serveis i tràmits que des de
l’Ajuntament us podem oferir o facilitar.
Les preguntes que habitualment ens
fem quan ens trobem en una situació
desconeguda hi trobaran resposta: Ara
què haig? Què he de fer? On he d’anar
per conèixer els meus drets? Quins són
els tràmits i des d’on els he de fer? Quins
suports puc demanar: residencials,
d’assistència personal, d’adaptació de
la llar per a l’accessibilitat o prestacions
econòmiques?

El trastorn del ritme de les nostres
vides ha provocat moltes inseguretats i
patiments que es poden alleujar amb un
bon acompanyament per part dels serveis
de l’Ajuntament i d’altres. Així doncs,
ens posem a la vostra disposició per a
qualsevol necessitat.

Feliç Diada de la Salut Mental!

TRIBUNA POLÍTICA

Ivan Ollé
Regidor del Grup
Municipal de
JxCAT-Units

#InnovacióSocial
Vam compartir en la darrera revista
les dues propostes que dúiem al Ple
municipal: consensuar un projecte de
vila amb una estratègia a deu anys vista
i una consulta popular per repensar la
pacificació de l’N-II com a culminació
d’un procés reflexiu i participatiu.
Dues propostes constructives que ens
permetrien enfortir la relació necessària i

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

¿Ha nacido un dictador?
Según la Real Academia Española, se
dice que una persona que abusa de su
autoridad o trata con dureza a los demás es
un dictador.
Y nuestro grupo se pregunta si el alcalde,
desde que compró la mayoría absoluta
incorporando al PSC a su gobierno (algo
que sigue sin entenderse salvo que existan

enriquidora del Govern municipal amb el
poble. L’aliança ERC-PSC ho va rebutjar
i es van quedar sols defensant una posició
legítima, però ancorada en el passat.
Sembla que no els interessa ni aquesta
filosofia col·laborativa ni la innovació
social; i en canvi, prefereixen treure pit amb
un màrqueting polític desfasat. En el Pla
d’actuació municipal, el mateix Govern
reconeix mancances importants en
l’execució de l’àmbit de participació
i compromís cívic de les persones. No
era una bona oportunitat d’incidir en
aquest compromís, acceptant les nostres
propostes? No ha estat així, i això ens
referma en la idea que hi ha una altra
manera de governar.
#GovernançaCompartida
Hi ha una altra manera de fer les coses.
Informar la gent del que es fa i escoltar

oscuros intereses), se ha convertido en un
dictador.
Es cierto que en su primera etapa de
inquietud política optó por la imposición
de sus ideas mediante el uso de la
violencia, pero desde que optó a un sueldo
público, empezó a valorar las virtudes
de nuestra democracia, que aunque con
defectos, siempre es la vía acertada para
trabajar por la comunidad.
Ahora bien, últimamente estamos
notando ciertos tics en él de persona
autoritaria, incluso chavista, eso sí, con la
inestimable colaboración del PSC, pues sin
la estabilidad que estos le proporcionan,
se mantendría aquel alcalde conciliador,
pactista y dialogante de los últimos años.

El litoral del Masnou, també al límit

sobrers dels sobreeixidors, etc., són els
elements més fàcilment identificables
que ens demostren que cal un canvi
radical de gestió, usos, paradigma i futur
per als nostres sistemes litorals. Dècades
de polítiques de gestió nefastes, amb
dragatges massius per crear unes platges
impròpies, no només han suposat un
malbaratament de recursos econòmics, sinó
que ens han portat a una situació encara
molt més precària, amb infraestructures
arran d’aigua totalment desprotegides i uns
ecosistemes marins incapaços de recuperarse després de tants anys d’abusos.

La situació preocupant dels sistemes
litorals, i concretament la del nostre
municipi, és una evidència de la fragilitat
del model d’usos actual d’aquests espais.
Platges, ports, esculleres, dics, espigons,
col·lectors sense control dels residus

Com a apunt, el passat mes de setembre, el
Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible (CADS) presentava l’informe
“Un litoral al límit”. Les conclusions són
demolidores. Aquestes en són algunes:
les projeccions apunten a una pujada

Grup Municipal
de la CUP-AM

les demandes, està bé, però això no és res
nou. Reflexionar donant veu a la gent
i que aquesta veu sigui decisòria ja és
innovació social. Aquest Govern té por
d’això? Possiblement. Potser aleshores
es trencaria l’encant de pensar que qui
governa és un visionari i que pot amb tot.
Per això reclamem un lideratge de futur,
que treballi pels grans consensos, sense
imposar criteris, compartint la informació
i que cregui realment en la gent de forma
inclusiva i diversa.
#postCOVID
La nova realitat ha posat en dubte els
equilibris de l’estat del benestar i, en
aquest context, els ajuntaments han pres
més rellevància. Ara bé, s’ha d’admetre
que la pandèmia ha complicat molt la seva
feina i ara que les restriccions són menors
i veiem més llum que foscor, esperem que

Me refiero a la célebre (por pésima)
expresión usada por Hugo Chávez de
“exprópiese”, pues es como se está
comportando con la entidad del Casino.
Nada de diálogo (si entendemos por
diálogo ponerse en la situación de
la otra parte). Nada de valorar las
consecuencias económicas para los
vecinos de la expropiación pretendida.
Nada de aplazar el debate político para
que entre todos se consiga un buen
acuerdo. Simplemente, mando y ordeno,
cual militar franquista (quién le ha visto y
quién le ve).
O a cómo ha aplicado el rodillo en temas
urbanísticos para conseguir su aprobación,
por muy dudosos que fueran, de nuevos
pelotazos (término que parecía desterrado

del nivell del mar de fins a 1 m de cara a
finals de segle, i només un 20% de la costa
disposa de suficient espai per continuar
enretirant-se davant d’aquesta pujada; des
del 2017 s’està observant una regressió
significativa de les platges (taxes de
regressió mitjana de fins a 9,8 m/any a
Badalona i de 7,5 m/any a Montgat), i la
previsió més favorable és que l’any 2035
només un 54% de les platges actuals
compliran les condicions d’amplada
necessàries per proveir els actuals serveis
de lleure; entre els anys 2002 i 2010 es
van aportar aproximadament 775.000
m3/any de sorra al litoral català (bona
part provinents dels fons sorrencs del
davant del Masnou!). No obstant això,
la regeneració de sorra amb mitjans
mecànics és insostenible a llarg termini i té
uns costos econòmics i ambientals elevats
i creixents; un 70% de les espècies i un 50%

aquelles actuacions aturades es reiniciïn.
Sobretot cal rellançar el Mercat Municipal
com a referent del comerç local de qualitat,
combatre l’exclusió social, vetllar per un
medi ambient urbà saludable, lluitar contra
l’assetjament escolar, impulsar la mobilitat
sostenible, vetllar per la convivència i
el civisme, i garantir la igualtat. I també
cal tenir cura de les petites coses de la
gestió diària: neteja i manteniment del
nostre poble, que actualment presenta
una greu degradació. Esperem que es
reverteixi aviat.
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desde el boom del ladrillo, pero que este
Gobierno vuelve a poner de moda) para
beneficio de no se sabe muy bien quién,
pero desde luego no de los ciudadanos.
O como niega información a los grupos de
la oposición en la relación a la redacción
y contenidos de esta revista, al afirmar
que esta revista es del Gobierno y que “los
grupos tenemos cedido un espacio para
escribir” (dicho de otra forma, como te
portes mal ya no escribes), así que no se
nos ocurra preguntar sobre la portada o los
temas a tratar porque no tenemos derecho
a saberlo.
Así que sí, ha nacido un dictador que las
urnas derrocarán, ¡pues la democracia
siempre gana!

dels hàbitats dels sistemes litorals i marins
inclosos a la Directiva Hàbitats estan en
mal estat de conservació.
Cal passar a l’acció
Veient que el Ministerio segueix entestat a
tirar endavant el seu projecte devastador
d’espigons i dragatges, i havent detectat
l’apatia de totes les administracions, ha
arribat el moment que l’Ajuntament
del Masnou passi a l’acció. Per això,
el proper Ple presentarem una moció
perquè s’estableixi, amb urgència, un
conveni de col·laboració amb universitats
i centres científics per tal d'endegar un
projecte pilot a partir de les anomenades
“solucions basades en la natura” (NBS),
tal com obliga la nostra pròpia Llei de
protecció del litoral (8/2020), així com tots
els protocols europeus. Volem un litoral
viu i amb futur!
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