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Tot apunta que tornem a una certa normalitat en l’evolució de la pandèmia. A poc a poc les 
restriccions van desapareixent i esperem que sigui perquè no tornin mai més. De ben segur, 
però, que determinats hàbits han vingut per quedar-se i formaran per de la nostra quotidianitat. 

Al Masnou ens trobem enmig de moltes actuacions de millora de l’espai públic: obres que ja 
es troben en el tram final o d’altres que tot just s’han iniciat; millores de carrers pensant en els 
vianants, instal·lacions esportives a l’aire lliure o la construcció d’habitatges de protecció oficial. 
Queda pendent ara, amb el nou pressupost del 2022, d’aprovar nous projectes. I iniciem el 
nou procés dels Pressupostos Participatius, al qual us animo a participar presentant les vostres 
propostes fins al 22 de febrer. Confiem també poder començar aquesta primavera, un cop 
obtinguts tots els permisos, l’enllumenat del tram del passeig Marítim que enllaça amb Premià, 
proposta guanyadora de l’anterior edició dels Pressupostos Participatius. Tot plegat coincidirà 
amb les obres de l’estació de tren d’Ocata, esperades des de fa anys.

Aquests dies també hem arrencat altres tipus de projectes, de caràcter social: el programa 
Coeduca, centrat en els valors de la igualtat de gènere en entorns escolars, i el nou Servei 
d’Assessorament Energètic, que ha d’ajudar a fomentar l’estalvi energètic per una qüestió de 
conscienciació ecològica, però també per reduir la factura dels subministraments de la llar i fer 
front a la pobresa energètica. També hem posat en marxa nous serveis per a joves a Ca n’Humet: 
d’ocupació, d’orientació psicològica i d’atenció a les dones. O un programa d’activitats específic 
per a dones, a banda dels preparatius dels actes al voltant d’un 8 de març que, de nou i fins a 
erradicar qualsevol discriminació, serà reivindicatiu dels drets de les dones. 

PORTADA
Renfe reforma el baixador 
d’Ocata.
Pàg. 4 i 5
Foto: Domènec Cano.

INSTITUCIONAL
Votacions del Ple 
municipal del gener.
Pàg. 6

Aprovació provisional de la 
modificació urbanística a 
Can Bernades. Pàg. 7

Oberta la fase de recollida 
de propostes per als 
Pressupostos Participatius 
2022-2023.
Pàg. 8

URBANISME
Obres per ampliar les 
voreres en un tram del 
carrer de Navarra.
Pàg. 9

Nova zona de vianants 
als carrers del Brasil i de 
l’Uruguai. Pàg. 10

S’instal·len nous elements 
per fer gimnàstica als 
jardins de la Nimfa. 
Pàg. 10

El parc de Vallmora 
acollirà dues noves pistes 
esportives.
Pàg. 11

ACCIÓ CLIMÀTICA
Nou Servei 
d’Assessorament Energètic 
per estalviar en les factures 
d’electricitat, aigua i gas.
Pàg. 13

PROMOCIÓ ECONÒMICA
La 1a Trobada Artesana 
planteja un repte 
participatiu per a creadors 
i creadores del Baix 
Maresme.
Pàg. 14

El programa CATAZUBI 
ofereix cursar l’FP dual a 
Alemanya.
Pàg. 14

CICLES DE VIDA
L’Espai Jove suma nous 
serveis.
Pàg. 15

Nou programa d’activitats 
per a la gent gran.
Pàg. 15

EDUCACIÓ
El Consell d’Infants, format 
per l’alumnat de 6è de 
primària, ja treballa les 
propostes que presentarà 
a l’Ajuntament.
Pàg. 16

Grups d’estudiants fan una 
instal·lació artística amb 
motiu del Dia de la Pau i la 
No-violència.
Pàg. 16

Comença a implantar-se 
un mètode educatiu que 
combat el sexisme.
Pàg. 17

Preinscripció per al curs 
2022-2023: xerrades i 
calendari bàsic.
Pàg. 17

CULTURA
Es presenta el llibre Cent 
dates de la història del 
Masnou que cal conèixer.
Pàg. 18

Xueta Island, un 
documental sobre la 
comunitat jueva de 
Mallorca. Pàg. 18

IGUALTAT
Tallers “Creixement infinit”.
Pàg. 19

8-M, Dia de la Dona: 
programa d’activitats.
Pàg. 19

FESTES 
Primera edició de la Festa 
de Santa Eulàlia.
Pàg. 21

Carnestoltes 2022
Pàg. 21

ENTREVISTA
Joan Muray, historiador, 
artista i escriptor.
Pàg. 22 i 23

PUNT DE TROBADA
Cinema La Calàndria
Pàg. 25

AGENDA
Pàg. 26 i 27

TRIBUNA POLÍTICA
Pàg. 30 i 31

EL MASNOU VIU    FEBRER 2022 3



EN PORTADA

 PASSATGE

El vestíbul de la nova estació 
serà, alhora, el nou pas 
soterrat i accessible per arribar 
a la platja

Renfe començarà el 7 de 
març les obres per fer 
accessible l’estació d’Ocata. 

L’operadora ferroviària preveu 
que els treballs s’estendran durant 
onze mesos. L’actuació, que Renfe 
ha adjudicat a UTE Benjumea, 
SA-MIJ Grúas, compta amb un 
pressupost de 3.097.587,36 euros 
(IVA no inclòs). 

Des del 7 de març i durant 
prop d’un any, els trens 
deixaran d’aturar-se a l’estació 
d’Ocata, passaran de llarg, però 
continuaran circulant amb 
normalitat els combois de les 
línies del corredor ferroviari del 
Maresme. 

circulin en sentit Barcelona i dos 
en sentit Mataró. En la segona 
fase —entre set i vuit mesos—, 
s’invertirà aquesta relació: n’hi 
haurà dos en direcció a Barcelona 
i un en direcció a Mataró. 

Caldrà, a més, desplaçar uns 
metres el mobiliari urbà i altres 
elements ubicats al costat de les 

>  Pas soterrat tancat  
i altres afectacions

Les obres també obligaran 
a tancar el pas soterrat per a 
vianants que connecta el passeig 
de Prat de la Riba amb el passeig 
Marítim i la platja d’Ocata, salvant 
per sota l’N-II i les vies del tren. 
Es tracta del que es troba a pocs 
metres de l’Ajuntament del 
Masnou i que també permet 
accedir a l’estació d’Ocata. 

A més, s’anul·larà un dels quatre 
carrils que té l’N-II en aquest 
indret. Durant la primera fase 
de l’obra, que durarà entre tres i 
quatre mesos, hi haurà un carril 
disponible per als vehicles que 

escales del pas soterrat esmentat, 
al passeig de Prat de la Riba, com 
el quiosc de premsa, la parada 
d’autobús i les terrasses dels bars.

> Nova estació
L’objectiu principal de les obres és 
fer accessible el baixador d’Ocata 
a les persones amb mobilitat 
reduïda. A més, aquesta nova 
infraestructura servirà per accedir 
amb comoditat al passeig Marítim 
i la platja d’Ocata.

I és que es construeix una 
nova estació sota les vies. El 
vestíbul serà, alhora, el nou pas 
soterrat per arribar a la platja. 
S’hi instal·laran ascensors per 

El 7 de març comencen les obres per remodelar 
l’estació d’Ocata i fer-la accessible 
Durant prop d’un any, els trens no s’aturaran en aquest baixador i quedarà 
inhabilitat el pas soterrani que dona accés a la platja

  Els trens del corredor del Maresme circularan amb normalitat, però no s'aturaran a Ocata. DOMÈNEC CANO
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EN PORTADA

 INFORMACIÓ

Renfe concreta que es pot 
consultar tota la informació 
sobre aquesta actuació al seu 
web i al número de telèfon  
900 41 00 41

  Caldrà anul·lar un dels quatre carrils de l'N-II per executar les obres.  
DOMÈNEC CANO

  L'actuació obligarà a desplaçar uns metres les terrasses, el quiosc i altres  
elements de la vorera. DOMÈNEC CANO

garantir-hi l’accessibilitat: un 
quedarà ubicat a la vorera del 
passeig de Prat de la Riba, si fa no 
fa, on ara es troba la terrassa d’un 
bar, i els altres dos connectaran el 
vestíbul de l’estació amb les dues 
andanes. El camí accessible cap al 
passeig Marítim i la platja quedarà 

garantit des del vestíbul amb una 
rampa. L’estació es completarà 
amb la instal·lació de nous 
controls d’accés a les andanes i de 
noves marquesines. També s’hi 
adequarà i millorarà l’enllumenat 
general i s’hi reformaran de 
forma íntegra les instal·lacions de 
sanejament.

Renfe concreta que es pot 
consultar tota la informació sobre 
aquesta actuació i sobre el Pla de 
Rodalies de Catalunya 2020-2030 
als webs  
www.rodaliesdecatalunya.cat  
i www.renfe.com, a l’app de 
Rodalies de Catalunya i trucant al 
número de telèfon 900 41 00 41. 
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INSTITUCIONAL SÍ ABSTENCIÓ NO

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

ERC, Fem Masnou 
i PSC

ERC, Fem Masnou, 
PSC i Cs

ERC, Fem Masnou 
i PSC

ERC i PSC

ERC, PSC i Cs

ERC, Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

CUP

JxCAT-Units

JxCAT-Units i CUP

JxCAT-Units, Cs i 
CUP

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i CUP

Modificació dels 
nomenaments dels i les 
representants dels grups 
municipals i entitats al Consell 
de Promoció Econòmica.

Devolució de la garantia 
definitiva (lot 3, àrea de servei 
3) de la concessió del servei de 
platja 2013-2017.

Devolució de la garantia 
definitiva del contracte de 
la gestió indirecta, en règim 
de concessió, de l’escola 
municipal de música.

Resolució del Conveni de 
col·laboració i delegació de 
competències amb el Consell 
Comarcal del Maresme pel 
projecte “L’herència del 
Maresme. Rutes turístiques 
pel patrimoni cultural de la 
comarca”.

Resolució d’al·legacions i 
aprovació provisional de la 
modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana 
del Masnou en els sectors 
PE4 Can Bernades i PE6 Joan 
Roig i entorns del pg. del 
Bellresguard.

Autorització de la pròrroga de 
la delegació de competències 
de la Deixalleria de la 
Mancomunitat d’Alella, el 
Masnou i Teià a favor del 
Consell Comarcal del Maresme 
per a l’exercici 2022.

Moció presentada per JxCAT-
Units per fer el pagament 
d’impostos estatals a l’Agència 
Tributària de Catalunya.

Declaració institucional de 
JxCAT-UNITS per aclarir la 
veritat sobre els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost del 2017.

20

15

17

15

12

14

16

1

3

4

6

7

V
O

TA
CI

O
N

S 
D

EL
 P

LE
 M

U
N

IC
IP

A
L 

O
R

D
IN

A
R

I D
EL

 2
7 

D
E 

G
EN

ER
 D

EL
 2

02
2

Cs i CUP

Fem Masnou, 
JxCAT-Units, 
Cs i CUP
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Punt retirat de l’ordre del dia

* 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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INSTITUCIONAL

Nou pas perquè la modificació urbanística  
de Can Bernades, on s’ubica el Càmping Masnou, 
esdevingui ferma
El projecte d’implementar zones verdes d’aparcament va acaparar bona part del 
protagonisme al Ple del gener, tot i no figurar a l’ordre del dia

El Ple municipal del gener, 
celebrat el dia 27 de manera 
telemàtica, va fer un nou pas 

perquè la modificació urbanística 
de Can Bernades sigui definitiva. 
Afecta els terrenys on es troba el 
Càmping Masnou. Es va aprovar 
de forma provisional amb els 12 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC i PSC) i amb tots els vots 
de l’oposició en contra, que en 
sumen 9 (Fem Masnou, JxCAT-
Units, Cs i CUP). Ara cal traslladar 
el projecte a la Generalitat de 
Catalunya perquè el revisi.

En definitiva, la modificació que 
s’havia aprovat inicialment al Ple 
municipal del setembre passat 
ha superat una nova etapa. Tal 
com defensa l’Equip de Govern, 
en veu de Ricard Plana, regidor 
d’Urbanisme, el nou planejament 
reduirà notablement la superfície 
que la propietat del terreny 
podia dedicar a la construcció 
d’habitatges privats per destinar 
més metres quadrats a zona verda 
i reservar sòl per a la construcció de 
39 habitatges protegits. En paral·lel, 
malgrat trobar-se en un altre indret 
del municipi, la modificació inclou 
la requalificació de la Fabriqueta, 
que ja no es podrà dedicar a cap 
aprofitament privat i passarà a ser 
de titularitat municipal. És un edifici 
amb valor històric i patrimonial 
que es troba al nucli antic 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.

  Oposició frontal

Els grups polítics no s’han mogut 
ni un mil·límetre respecte a les 
opinions expressades en els debats 

de gestionar de manera sostenible 
un establiment turístic.”

  Interès públic

“Si no volem ni més pisos ni més 
persones, què s’ha de respondre 
als joves del Masnou que han de 
marxar a viure a un altre lloc?”, va 
preguntar el regidor d’Urbanisme 
en la rèplica. “Hem de fer 
pisos per solucionar part del 
problema. Sí que cal augmentar 
la densitat, de forma ordenada, 
però no podem dir a la gent 
que no hi cap”. Per combatre les 
acusacions d’afavorir un pelotazo, 
Plana va recordar que si no 
s’aprova aquesta modificació es 
mantindrà la qualificació vigent, 
tot defensant l’interès públic 
de la proposta, sobretot pel sòl 
que es guanya per a habitatge i 
zona verda: “El que es pot fer ara 
són 12.000 metres quadrats per 
a habitatges de luxe i que a la 
Fabriqueta s’hi puguin fer pisos”. 
Quant a les compensacions per 
a la propietat, va recordar que és 
obligatori preveure-les i que “no 
ho pagarà l’Ajuntament”.

  Aparcaments de zona verda

Tot i que no figurava a l’ordre del 
dia, el projecte d’implementar 
zones d’àrea verda d’aparcament 
al nucli antic i al barri d’Ocata 
(actuació prevista al Pla de 
mobilitat 2016-2021) va acaparar 
bona part del protagonisme de la 
sessió. Va ser l’únic assumpte que 
es va tractar a l’Audiència pública 
prèvia al Ple. El va plantejar per 
escrit el president de l’Associació 
de Veïns Ocata Activa, que 
mostrava una claríssima oposició 
al projecte i acusava l’Equip de 

anteriors sobre aquest tema. En 
aquesta darrera ocasió, mentre 
l’Equip de Govern reafirmava 
l’interès públic de la modificació, 
bona part dels portaveus de 
l’oposició utilitzaven la mateixa 
paraula per denigrar-la, qualificant-
la de pelotazo urbanístic.

Una d’aquestes veus va ser la d’Isa 
Redaño, en nom de Fem Masnou: 
“Aposten per un projecte amb 
centenars de nous pisos, amb 
els seus corresponents cotxes, 
concentrats en una de les poques 
zones del municipi que no estan 
densament urbanitzades”. Romà 
López, portaveu de JxCAT-Units, va 
manifestar que “no hi ha la necessitat 
d’implementar més edificabilitat i 
densitat; (...) no calen més habitatges 
d’obra nova”. A més, va denunciar 
la compensació que es preveu 
(900.000 euros) pel cessament 
de l’activitat del càmping, “que 
està en liquidació, no té activitat”. 
“Tota la proposta és molt greu, té 
moltes irregularitats i actuarem en 
conseqüència”, va advertir. 

Frans Avilés, portaveu de Cs, es va 
expressar en termes molt similars: 
“Sembla que ERC i PSC han 
oblidat les conseqüències de fer 
política a base de pelotazos.”  Va 
subratllar el seu “absolut desacord 
amb l’augment d’edificació”, en 
entendre que “no respon ni a 
l’interès públic ni al general, sinó 
al d’un particular”.  Mireia Noy, 
portaveu de la CUP, també va 
explicitar el seu rebuig: “No volem 
que es construeixi més al Masnou, 
ni més pisos, ni més persones, ni 
més cotxes.”  Va recordar, a més, 
l’opció preferida de la CUP, la 
municipalització del càmping: 
“Hem deixat perdre l’oportunitat 

Govern de falta de transparència. 
A més, criticava la taxa prevista 
per als residents que vulguin 
fer-ne ús, 73 euros a l’any. En 
conseqüència, l’entitat sol·licitava 
que s’aturés el projecte, que es fes 
una campanya informativa i que 
la decisió final es prengués amb 
una consulta popular.

Dos dels grups de l’oposició 
(JxCAT-Units i Cs) van alinear-
se amb la pràctica totalitat 
dels arguments i les peticions 
d’Ocata Activa, mentre que 
Fem Masnou va reclamar “un 
debat obert i transparent amb 
la ciutadania”. Més enllà dels 
procediments, Albert Alfaro, 
regidor de Mobilitat i Via Pública, 
va subratllar que aquesta mesura 
és necessària perquè els veïns 
i veïnes tinguin prioritat per 
estacionar, per avançar envers 
la mobilitat sostenible i fer front 
a l’emergència climàtica. També 
va  precisar que s’ha d’ajornar 
la implementació de la primera 
fase de zones verdes, prevista 
inicialment a l’abril, a causa 
“del retard en la constitució de 
l’empresa pública [SUMEM SL] i 
altres condicionants”. Al fil d’això, 
va anunciar reunions amb els 
grups de l’oposició “per arribar 
a consensos”. “Un cop definit tot 
plegat, tota la informació serà 
compartida amb la ciutadania 
amb antelació suficient”.  

Crònica sencera
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INSTITUCIONAL

Vint persones presenten una dotzena de  
propostes al taller dels Pressupostos Participatius
Tothom pot plantejar projectes fins al 22 de febrer, per Internet o a través de 
butlletes en paper

Vint persones van assistir 
el vespre del 2 de febrer 
al primer taller dels 

Pressupostos Participatius 
2022-2023, que va tenir lloc a la 
Sala Joan Comellas de l’Edifici 
Centre. Al final de la sessió, van 
lliurar una dotzena de propostes, 
després d’haver-les debatut i 
treballat per grups. 

Fins al 22 de febrer, tothom qui 
ho vulgui pot afegir-hi les seves 

municipals del 2022 i del 2023 per 
a aquest procés participatiu. Hi ha 
dues vies per fer-ho. La primera, 
a través del web www.elmasnou.
cat/pressupostos-participatius. 
La segona, omplint les butlletes 
de paper que s’han distribuït 
als domicilis i que també es 
poden trobar en equipaments 
municipals. Cal dipositar-les a 
les urnes ubicades a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (c. de 
Roger de Flor, 23), la Biblioteca 

propostes amb l’objectiu que 
es puguin fer realitat amb els 
500.000 euros que l’Ajuntament 
reserva dels pressupostos 

Joan Coromines, Ca n’Humet, el 
Complex Esportiu i el Centre Cívic 
Els Vienesos. Cada butlleta ha de 
tenir una única proposta. Cada 
persona o entitat pot presentar-hi 
tantes propostes com vulgui.

Serà la ciutadania del Masnou 
qui decidirà quins projectes es 
finançaran amb aquests diners, 
a través de la votació final que es 
convocarà al setembre. Podran 
votar-hi totes les persones 
empadronades al municipi 
que tinguin 16 anys o més. Des 
d’ara i fins a la votació final, el 
procés ha de completar diverses 
etapes. Després de l’actual, la de 
recollida de propostes, un equip 
tècnic valorarà els projectes 
presentats i descartarà els que 
no compleixin els requisits, 
que es poden consultar al web 
esmentat. Al maig tindrà lloc 
una jornada participativa per 
prioritzar les propostes, d’entre 
les que hagin superat l’etapa 
anterior. Les que obtinguin la 
millor puntuació en la jornada 
del maig seran les que es 
classificaran per a la votació final 
del setembre. 

 Es van fer grups per treballar propostes. CEDIDA

 ÚLTIMA PARAULA

Serà la ciutadania del Masnou 
qui decidirà quins projectes es 
finançaran amb aquests diners, 
a través de la votació final que 
es convocarà al setembre
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URBANISME

 REFORMA

També s'hi renova l'asfalt, 
l'enllumenat, el clavegueram i 
les xarxes de subministrament 
d'aigua i d'electricitat

Voreres més amples en un dels trams més cèntrics 
del carrer de Navarra
El segment que es reurbanitza, entre el passeig de Romà Fabra i el carrer de Roger de 
Flor, romandrà tallat al trànsit durant uns tres mesos 

Un dels trams més cèntrics 
del carrer de Navarra, 
el que es troba entre el 

passeig de Romà Fabra i el carrer 
de Roger de Flor, es troba en obres 
per remodelar-lo íntegrament. 
Els treballs, que duraran uns tres 
mesos, obliguen a tallar el trànsit en 
tot aquest segment. Tanmateix, s’ha 
habilitat el doble sentit de circulació 
al tram del carrer de Navarra 
comprès entre els carrers de Roger 
de Flor i del Pintor Domènech Farré, 
per tal que els vehicles puguin 
entrar i sortir dels guals. 

La millora de l’accessibilitat és 
un dels objectius principals de 
la intervenció. Les voreres, que 
eren molt estretes, guanyaran 
amplada, fins als dos metres. 
Per aconseguir-ho, i a causa de 
l’estretor del carrer, quan acabin 
les obres s’hauran eliminat les 
places d’aparcament que hi havia 
al cantó mar. 

La configuració final del tram 
comptarà amb un únic carril de 

circulació, dues voreres amb 
una amplada aproximada de 2 
metres i una línia d’aparcaments 
al cantó muntanya de la 
calçada. S’hi plantaran alguns 

exemplars dels coneguts com 
a arbres de l’amor o de Judea 
(Cercis siliquastrum). No obstant 
això, per dur a terme l’actuació 
és imprescindible retirar els 

  El tram on s'actua, després d'haver-hi retirat l'asfalt. CEDIDA

  El fragment de carrer en obres, vist des del carrer de Roger de Flor. CEDIDA

arbres preexistents a les obres. 
Cinc d’aquests exemplars es 
trasplantaran en altres indrets.

La reurbanització inclou la 
renovació de l’asfalt, l’enllumenat, 
el clavegueram i les xarxes 
de subministrament d’aigua i 
d’electricitat. Tot plegat s’ha licitat 
per un import de 187.792 euros 
(IVA inclòs) a l’empresa Obras y 
Servicios Egara SL. L’Ajuntament 
té la intenció de reurbanitzar 
nous trams del carrer de Navarra, 
en fases futures i seguint el 
mateix patró. 
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 EXCEPCIONS

 CANVI DE SENTIT

Podran transitar-hi vehicles 
de forma puntual, per carregar 
i descarregar i per travessar 
el carrer del Brasil pel 
de Puerto Rico

La intervenció obligarà a 
canviar el sentit de circulació 
en un tram del carrer  
de Veneçuela

  L'indret es troba ben a prop del mar. DOMÈNEC CANO

Nou parc de cal·listènia als jardins de la Nimfa
S’hi instal·len una quinzena d’elements que serveixen per fer exercici físic a l’aire lliure

El 10 de febrer van començar 
els treballs per instal·lar 
un parc de cal·listènia als 

jardins de la Nimfa. Estarà format 
per una quinzena d’elements 
que serveixen per fer exercici 
físic. La cal·listènia és una 
modalitat de fitnes que es basa 
en l’entrenament dels músculs 
utilitzant el pes del propi cos, amb 
l’objectiu de potenciar la força, 
l’agilitat, l’equilibri, la coordinació 
i la flexibilitat.  

Aquest nou parc serà obert, d’ús 
lliure, si bé es preveu que l’equip 
tècnic del Complex Esportiu hi 
dugui a terme activitats dirigides. 
Ocuparà uns 200 metres quadrats, 
sobre una superfície acotada 

l’empresa Vega Construcciones 
y Obras, SL, amb un import de 
41.600,77 euros (IVA inclòs). 
Aquest projecte va ser una de 
les propostes finalistes dels 
pressupostos participatius 2020-
2021. Com que no va quedar 

i adequada per fer aquesta 
pràctica esportiva. Comptarà 
amb diferents tipus de barres, 
un banc inclinat i altres elements 
que faciliten la pràctica d’exercicis 
bàsics de cal·listènia, com flexions 
i abdominals, i de més complexos, 
per a les persones que tenen més 
experiència en aquesta disciplina 
i són capaces de fer girs, salts i 
altres figures gimnàstiques. El 
paviment del parc estarà cobert 
per una mena de sorra especial 
que minimitza els riscos de patir 
lesions.

Es preveu que els treballs per 
construir el parc de cal·listènia 
estiguin enllestits en tres 
setmanes. S’han adjudicat a 

entre les guanyadores, es finança 
a càrrec de les partides ordinàries 
d’inversió. És un projecte 
que fa anys que s’estudiava a 
l’Ajuntament, com una millora de 
les instal·lacions esportives del 
municipi. 

El carrer del Brasil i un tram del de l’Uruguai 
es transformen en zona de vianants 
Es preveu que els treballs s’estenguin durant tres mesos

Ja estan en marxa les obres 
per convertir en zona de 
vianants el carrer del Brasil 

i un tram del de l’Uruguai, el 
comprès entre els del Brasil i de 
Veneçuela. Com que el carrer de 
l’Uruguai limita amb els jardins 
dels Països Catalans, això farà que, 

a la pràctica, la plaça s’estengui 
fins a l’actual vorera d’aquest tram 
del carrer de l’Uruguai.

Els treballs, que es van inicar el 3 
de febrer, duraran uns tres mesos, 
aproximadament. S’han licitat a 
l’empresa Obras y Servicios Egara 
SL, per un import de 260.150 
euros (IVA inclòs). Donaran com 
a resultat una plataforma única 
per a vianants amb forma d’ela 
majúscula, que és la lletra que 
dibuixa l’àmbit d’actuació vist 
sobre plànol.  

S’ha de precisar que, malgrat 
la transformació en zona de 
vianants, podran accedir-hi de 
forma puntual els vehicles del 
veïnat i dels comerços, però 
només per carregar i descarregar. 
L’altra excepció que permetrà 

el pas de vehicles quedarà 
restringida a l’encreuament 
entre el carrer del Brasil i el de 
Puerto Rico. Els que circulin per 
aquest últim podran travessar el 
del Brasil, sempre respectant la 
prioritat dels vianants. 

A més, la intervenció obligarà a 
fer un canvi de sentit de circulació 
al tram del carrer de Veneçuela 
més proper als jardins dels Països 
Catalans, per tal de desviar 
els vehicles des del carrer de 
l’Uruguai cap al de Puerto Rico. 

 Confluència entre ambdós carrers i els jardins dels Països Catalans. CEDIDA

EL MASNOU VIU    FEBRER 202210



URBANISME

 PAISATGE

S'hi plantaran arbres per 
integrar visualment les 
pistes en aquesta gran  
zona verda

  Una excavadora anivella el terreny. DOMÈNEC CANO

El 17 de gener van començar 
les obres per construir 
dues pistes poliesportives 

descobertes al parc de Vallmora, 
a l’esplanada amb accés des del 
carrer de Montevideo, ben a prop 
del Complex Esportiu Municipal. 
Serviran per complementar els 
espais d’aquest equipament i, 
alhora, dotar la vila de més zones 
lúdiques i esportives destinades a 
l’ús de la ciutadania i les entitats. 
La creació d’aquestes dues 
pistes suposa, a més a més, la 
culminació d’una de les darreres 

fases de reordenació del gran 
parc urbà del Masnou.

A més d’una superfície òptima 
per a la pràctica de diversos 
esports, les pistes comptaran 
amb graderies, que es disposaran 
aprofitant el desnivell del terreny. 
Es preveu que tot plegat estigui 
enllestit en uns tres mesos. 
L’actuació, que s’ha licitat a 
l’empresa Coynsa 2000 SL per 
un import de 372.206,33 euros 
(IVA inclòs), compta amb una 
subvenció de 340.000 euros 

de la Diputació de Barcelona, 
provinents del Pla de concertació 
de la xarxa de governs locals 
2019-2023.

El projecte inclou l’adaptació 
dels accessos a les pistes, així 

En marxa la construcció de dues pistes esportives  
al parc de Vallmora
Ubicades al costat del Complex Esportiu, serviran per complementar aquest 
equipament i per a l’ús de la ciutadania i les entitats

com tasques de condicionament 
de l’entorn, de manera 
paisatgísticament coherent amb 
el conjunt del parc. Per exemple, 
s’hi plantaran dues agrupacions 
d’arbres. La primera formarà una 
línia entre les dues pistes, amb 
exemplars d’un tipus de pollancre 
(Populus alba) i de freixe (Fraxinus 
angustifolia). La segona agrupació 
comptarà amb 21 arbres. Aquests 
últims seran lledoners (Celtis 
australis), aurons blancs (Acer 
campestre) i freixes (Fraxinus 
angustifolia). 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El 28 de febrer és la data 
límit per inscriure’s 
a l’edició 2022 del 

programa CATAZUBI 2022, una 
iniciativa que permet cursar 
formació professional (FP) 
dual remunerada a Alemanya. 
S’adreça a joves d’entre 18 i 
29 que estiguin en situació 
d’atur i que comptin amb el 
títol d’educació secundària 
obligatòria (ESO). Per apuntar-
s’hi, cal posar-se en contacte 
amb el Servei d’Ocupació de 
l’Ajuntament, a través de l’adreça 

rebran una formació intensiva 
d’alemany (nivell B1). Enguany 
s’ofereixen diverses especialitats: 
cuiner/a professional, expert/a 
en restauració (gastronomia), 
expert/a en hostaleria, tècnic/a 
en mecatrònica industrial, 
tècnic/a en processos de plàstic 
i cautxú, tècnic/a en gestió de 
piscines, infermer/a professional, 
pintor/a professional i forner/a 
professional. 

CATAZUBI és un programa 
completament subvencionat 

electrònica serveiocupacio@
elmasnou.cat. 

L’FP dual a Alemanya combina 
l’aprenentatge teòric amb 
el pràctic en empreses que 
contracten els estudiants. Els 
aprenents comptaran amb 
l’allotjament organitzat i un 
sou fix mensual, de manera 
que poden viure de manera 
independent durant tota la 
formació. Abans d’emprendre  
el viatge a Alemanya, els i les joves 
que superin la primera selecció 

pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, el Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social, 
i el Fons Social Europeu, en el 
marc de la Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil i d’acord amb els Projectes 
Singulars de Garantia Juvenil. Es 
duu a terme a través de l’empresa 
Bridge4Mobility. En l’edició de 
l’any passat, van apuntar-s’hi 
quinze joves del Masnou, que van 
començar a cursar l’FP dual a les 
ciutats de Schmallenberg, Trier, 
Willingen, Bad Schmiedeberg i 
Baiersbronn. 

FP dual remunerada a Alemanya: inscripcions obertes 
El programa CATAZUBI s’adreça a joves d’entre 18 i 29 anys en situació d’atur 

Més d’una cinquantena de 
persones van assistir el 
25 de gener a la Sala Joan 

Comellas de l’Edifici Centre per 
participar en la primera Trobada 
Artesana al Baix Maresme. Es van 
superar totes les expectatives, ja 
que les places, que es van haver 
de limitar per la pandèmia, es van 
esgotar força dies abans. Per tal 
que ningú no es perdés els tallers 
i les xerrades, es van retransmetre 
en directe al canal Youtube de 
l’Ajuntament. La jornada es pot 
veure íntegra a www.elmasnou.
cat/trobada-artesana.

La satisfacció generada per l’èxit 
d’aquesta trobada propiciarà 
que, amb tota probabilitat, se 
n’organitzin moltes més, tal com 
es va desprendre dels parlaments 
de l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, i de Mercè Marín, 
primera tinenta d’Alcaldia i 
regidora de Promoció Econòmica 
de l'Ajuntament de Montgat. Els 

experiències d’èxit de persones 
que han esdevingut referents 
de l’artesania, des dels seus 
respectius àmbits.

Una d’elles, Francesca Tur, 
publicista especialitzada en el 
món de les tendències i assessora 
creativa per a marques, va trencar 
el gel amb la conversa inspiradora 
que va mantenir amb Luca Hugo 
Brucculeri, dissenyador d’espais 
efímers en els quals barreja el 
disseny, l’art i l’artesania. Després 
va arribar el torn d’“Imagina, crea, 
atreveix-te”, pensat per generar 
idees innovadores i capitanejat 

organitzadors de la iniciativa són 
els ajuntaments d’aquests dos 
municipis i els d’Alella, Teià i Tiana. 
Hi han col·laborat la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya. 

> Impuls artesà
Amb el lema “Inspira’t, enforteix-
te i enfoca’t”, la Trobada Artesana 
s’adreçava a professionals 
dels sectors de l’artesania i la 
creativitat, amb l’objectiu de 
donar-los eines per fer créixer 
els seus projectes empresarials, 
fer xarxa, facilitar-los recursos 
pràctics i donar a conèixer 

per Lucas Daglio, director creatiu 
de Stay Hungryh Stay Foolish. 
Tot seguit va tenir lloc el taller 
“Com fer-te amic del màrqueting 
i les vendes”, a càrrec de Mònica 
Rodríguez, mentora de negocis, 
formadora, autora, ponent 
especialitzada en slow business i 
fundadora d’Empresas Creadoras.

> Repte participatiu
Finalment, es va presentar el 
Repte Artesanal Participatiu 
del Baix Maresme, obert a tots 
els artesans i artesanes, que 
culminarà amb una exposició 
conjunta. Per participar-hi, 
només cal posar-se en contacte 
amb el grup impulsor a 
través de l’adreça electrònica 
repteartesabaixmaresme@gmail.
com. Les artesanes Cristina 
Martorell (Melmelària), Anna 
Albert (Art en seda) i Laura Vilà 
(Canalla BCN) van explicar el repte. 
L’exposició reunirà obres que 
representaran el Baix Maresme. 

Èxit rotund de la primera Trobada Artesana 
al Baix Maresme
Tots els artesans i artesanes que ho vulguin poden apuntar-se al Repte Participatiu, 
que culminarà amb una exposició conjunta

  El públic escolta la conversa que van mantenir Francesca Tur i Luca Hugo Brucculeri. 
DOMÈNEC CANO

EL MASNOU VIU    FEBRER 202214



CICLES DE VIDA

L’Ajuntament del Masnou 
ha publicat el programa 
d’activitats per a gent gran 

que s’organitzen entre els mesos de 
febrer i juny d’enguany. N’hi ha per a 
tots els gustos i inquietuds: culturals, 
d’oci i entreteniment, de salut, 
esportives, formatives, tallers...

Es pot consultar el programa a 
www.elmasnou.cat/gent-gran. 

La gran majoria d’activitats 
són gratuïtes. Moltes, a més, 
requereixen inscripció prèvia, 
que es pot formalitzar a través 
del web esmentat, enviant un 
correu electrònic a gent.gran@
elmasnou.cat o trucant al número 
de telèfon 93 557 17 77. Bona 
part de les activitats les organitza 
l’Ajuntament. La resta, diverses 
entitats de la vila. 

Més d’una vintena de propostes en la nova 
programació d’activitats per a gent gran

Programa d’activitats

Nous serveis a l’Espai Jove Ca n’Humet
A més de funcionar com a punt de trobada del jovent, incorpora prestacions 
d’igualtat, ocupació i orientació psicològica 

L’Espai Jove Ca n’Humet 
continua ampliant els 
serveis i les activitats que 

s’hi organitzen per reforçar el seu 
paper com a punt de trobada 
per al jovent del Masnou i com 
a dinamitzador de tota mena 
d’activitats i de l’associacionisme 
juvenil. Es poden consultar totes 
les activitats i serveis que ofereix a 
la pàgina web www.elmasnou.cat/
joventut. A més, es pot estar al dia 
de tots els tallers, festes i activitats 
puntuals que s’hi organitzen 
seguint el compte d’Instagram  
@elmasnou_jove.

Ca n’Humet va tornar a agafar 
embranzida com a lloc de 
referència per a joves l’any 
passat, quan es va renovar 
l’espai, aprofitant el tancament 
causat per la pandèmia, i s’hi 
van incorporar nous atractius. 
Ara, des d’aquest mes de febrer, 
s’hi sumen tres nous serveis 
d’orientació i informació per a 
joves: en matèria d’igualtat (per 
a dones i persones no binàries), 
d’ocupació i de psicologia. Per 
rebre atenció personalitzada en 
aquests camps, cal concertar 
cita prèvia, com en la resta de 

i revistes, sofàs per xerrar entre 
ells, connexió wifi... També poden 
gaudir amb la PlayStation 5 de 
la sala gamer, i aprofitar l’aula 
d’estudi i altres espais, com les 
sales per a entitats. Cal destacar, 
a més, que els qui senten passió 
per la música poden esprémer els 
bucs d’assaig, totalment equipats 
per tocar-hi i enregistrar, i també 

serveis d’assessorament que 
ja existien, relacionats amb la 
mobilitat internacional –per a 
qui tingui interès en estades a 
l’estranger per estudiar, treballar 
o cooperar amb ONG– i amb el 
suport pedagògic per millorar les 
tècniques d’estudi. 

> Territori jove
L’Espai Jove es troba en un edifici 
emblemàtic, l’antiga fàbrica de 
Ca n’Humet. Obre cada tarda, 
de dilluns a dissabte, de 16.15 a 
20.45 h, així com els matins dels 
dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 
14 h. S’hi pot contactar per telèfon 
i WhatsApp (673 009 852) i per 
correu electrònic (sij@elmasnou.
cat). El Servei d’Informació Juvenil 
és la porta d’entrada i punt 
d’informació general sobre tots 
els temes que afecten i interessen 
la gent jove, especialment en 
matèria d’habitatge, formació, 
associacionisme i salut, entre 
altres assumptes. 

Els i les joves que hi van tenen 
sempre a la seva disposició l’Espai 
de Trobada, on hi ha un futbolí, 
un billar, una taula de ping-pong, 
jocs de taula, la viatgeteca, llibres 

  L'Espai Jove ocupa una part del recinte de Ca n'Humet. DOMÈNEC CANO

 INSTAGRAM

Es pot estar al dia dels tallers, 
festes i activitats que s'hi 
organitzen seguint el perfil 
@elmasnou_jove

poden aprofitar el magatzem 
d’instruments. 
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La plaça d’Ocata, engalanada amb motiu del Dia 
Escolar de la Pau i la No-violència

L’alumnat de 4t de primària 
i de 2n d’ESO de les escoles 
i instituts del Masnou va 

realitzar una instal·lació artística 
i reivindicativa a la plaça d’Ocata 
amb motiu del Dia Escolar de 
la Pau i la No-violència, que es 
commemora el 30 de gener. 

El 27 de gener van ser els i les 
estudiants de 2n d’ESO els que 
van omplir de missatges dos 
plafons que es van col·locar en 

forma de ela en un dels cantons 
de la plaça. L’endemà, van 
ser alumnes de 4t de primària 
els que van fer el mateix, però 
en banderoles de colors que 
després van penjar amb l’ajuda 
de personal municipal. Tothom 
qui va acostar-se a la plaça va 
poder admirar, fins al 4 de febrer, 
aquesta singular decoració, plena 
de missatges reivindicatius, a favor 
de la concòrdia i de l’educació 
universal i de qualitat. 

  Alumnes de 4t de primària llegeixen missatges escrits per estudiants  
de 2n d'ESO. DOMÈNEC CANO

  L'alcalde explica el funcionament de l'Ajuntament a un dels grups escolars.  
XAVI BARCELÓ

El Consell d’Infants del curs 
2021-2022, format per 
l’alumnat de 6è primària de 

les escoles del Masnou, ja s’ha 
posat mans a l’obra per treballar 
i consensuar les propostes 
que elevarà a la sessió plenària 
d’aquest òrgan participatiu, que 
s’ha de celebrar al maig. 

Allà, els representants designats 
per cada grup decidiran 
les accions concretes que 
proposaran a l’Ajuntament per 
potenciar la diversitat i combatre 
la discriminació. És el tema de 
treball que els nens i nenes 
han decidit en la primera fase, 
implantada per primer cop 
en aquesta edició del Consell 
d’Infants. L’alumnat va escollir-lo 
entre sis opcions plantejades, 
totes relacionades amb els 
principis de la Carta de ciutats 
educadores, a la qual s’ha adherit 
el Masnou.

La feina de la primera fase l’han 
duta a terme en petits grups, 

per diners o bitllets de transport 
públic.

La cimera del maig no serà 
el primer cop que els actuals 
membres del Consell d’Infants 
es reuneixin amb representants 
de l’Equip de Govern municipal. 
Durant el mes de gener i fins 
al 2 de febrer, els 231 alumnes 
de 6è de primària han visitat 
l’Ajuntament, repartits en torns 
per respectar els grups bombolla 
decretats per la pandèmia. 
En aquestes trobades, Jaume 

a cadascuna de les escoles, 
durant els mesos d’octubre i 
novembre i amb el suport d’una 
tècnica de l’Ajuntament, que 
continuarà donant-los suport 
durant tot el procés. I és que, 
a partir d’ara, entre el febrer i 
el maig, cada classe debatrà i 
decidirà les accions concretes 
que se sotmetran a votació a la 
sessió plenària del maig, on seran 
defensades pels representants 
que designi cada grup.

La sessió plenària del maig també 
servirà perquè l’Ajuntament 
expliqui als representants del 
Consell d’Infants actual la feina 
que ha fet per implementar 
les decisions preses pels seus 
predecessors. En concret, el 
Consell d’Infants del curs passat 
va fer les següents peticions: 
potenciar l’ús de bosses de 
tela per eliminar les de plàstic, 
promoure les compres a granel, 
organitzar un mercat d’intercanvi 
i instal·lar màquines per 
bescanviar ampolles de plàstic 

Oliveras, alcalde del Masnou, ha 
estat l’encarregat d’explicar-los les 
bases del sistema democràtic i el 
funcionament de l’Ajuntament i ha 
fet un breu repàs a la història del 
municipi. A més de l’alcalde, altres 
membres de l’Equip de Govern 
han assistit a aquestes trobades. 
Es tracta de Maria Llarás, quarta 
tinenta d’Alcaldia i coordinadora 
de l’Àrea de Comunitat i Persones; 
Cristina Ramos, cinquena tinenta 
d’Alcaldia i regidora d’Educació, i 
Sergio González, regidor de Cicles 
de Vida. 

El Consell d’Infants farà propostes per posar en valor la 
diversitat i combatre la discriminació
És el tema escollit per l’alumnat de 6è de primària de totes les escoles del Masnou
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  Cartell en un passadís de l'Escola Ferrer i Guàrdia. DOMÈNEC CANO

S’han programat dues 
xerrades telemàtiques 
per informar sobre la 

preinscripció del curs 2022-
2023 a l’educació primària i 
secundària obligatòria.

Es fa una xerrada per a l’educació 
primària (2 de març, 18 h) i una 
altra per a l’ESO (2 de març, 19 h). 

Es duran a terme a través 
de la plataforma Zoom. Són 
obertes, només cal connectar-
s’hi mitjançant els enllaços 
disponibles a www.elmasnou.
cat/educacio.

> Avançament de dates
La Generalitat de Catalunya ha 
anunciat que s’avancen les dates 
per a la preinscripció del curs 
2022-2023.

> Presentació de sol·licituds
  Educació infantil (3-6 anys) i 
educació primària: del 7 al 21 
de març.
  Educació secundària 
obligatòria: del 9 al 21 de març.

Els períodes per presentar 
sol·licituds per a la resta dels 
estudis s’obren a partir del mes 
d’abril. Es poden consultar a 
www.elmasnou.cat/educació, 
així com el calendari de portes 
obertes als centres educatius 
del Masnou. 

Educació al Masnou

Preinscripció per al curs 
2022-2023

L’Ajuntament del Masnou ha 
posat en marxa la prova pilot 
del programa “El Masnou 

coeduca”, per tal d’erradicar 
de l’educació els estereotips 
i les discriminacions sexistes. 
Consisteix a potenciar la igualtat 
real d’oportunitats, valorant i 
tractant amb equitat totes les 
persones, en igualtat de drets 
i sense fer distincions per raó 
de sexe, identitat de gènere o 
orientació sexual.

En definitiva, es tracta d’aplicar 
una metodologia educativa 
que reconegui les potencialitats 
individuals de tot l’alumnat, 
assumint la diversitat com un 
valor i superant la socialització 
diferenciada de gènere. Per 
assolir íntegrament els objectius, 
la coeducació ha de transcendir 
les aules, raó per la qual es vol 
treballar amb tota la comunitat 
educativa. 

No obstant això, els centres són 
el motor del projecte i les accions 
concretes s’adaptaran al calendari 
escolar i al currículum educatiu. 

> Etapes
El programa es desplegarà 
en dues fases per garantir 

l’arrelament als centres i 
facilitar que totes les persones 
implicades puguin implementar 
els canvis en les seves funcions. 
Durant tot el projecte es duran 
a terme accions transversals de 
seguiment i coordinació, així com 
assessoraments específics en els 
casos amb dificultats especials.
La primera fase s’ha d’aplicar 
al llarg d’aquest any 2022. 
Consisteix a dotar els centres, 
professionals, alumnat i famílies 
dels coneixements, les eines i els 
recursos necessaris per implantar 
la coeducació. També es 
dissenyaran models específics de 
treball atenent les particularitats 
de cada centre. Es duran a terme 
sessions formatives per a tots els 
claustres, tallers de sensibilització 
a les aules i intervencions directes 
amb alumnes i famílies, entre 
d’altres accions. La segona fase 
es desenvoluparà durant el 2023. 
Serà el moment d’implementar 

La coeducació s’implanta al Masnou per erradicar 
els estereotips sexistes
Les escoles Ferrer i Guàrdia i Marinada són els dos centres on s’aplica el projecte com  
a prova pilot

 EQUITAT

Consisteix a potenciar la 
igualtat real, tractant 
l'alumnat sense fer distincions 
per raó de sexe, identitat de 
gènere o orientació sexual

els aprenentatges i els acords 
que s’assoleixin en la primera. 
També servirà per consolidar 
els projectes coeducadors dels 
centres. 

> Vila educadora
Amb la prova pilot de les escoles 
Ferrer i Guàrdia i Marinada 
comença a cristal·litzar un 
projecte que ja fa anys que es 
treballa des de la comunitat 
educativa, especialment per 
part de les comissions de gènere 
dels centres i de les AMPA, i des 
de l’Ajuntament del Masnou. No 
en va, forma part del Pla d’acció 

municipal (PAM) i del Projecte 
educatiu del Masnou (PEM). 
Durant el curs 2019-2020 es va 
contractar l’empresa l’Esberla 
per tal de dur a terme una 
prospecció als centres educatius 
i elaborar una diagnosi, des 
d’una mirada coeducativa i amb 
perspectiva de gènere. A banda, 
l’Ajuntament ha fet una licitació 
a l’empresa Coeducació, per 
un import 42.139,60 euros (IVA 
inclòs), per tal que s’encarregui 
d’assessorar, formar i dur a 
terme les accions concretes  
del programa “El Masnou 
coeduca”. 
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CULTURA

El Masnou acull la presentació del documental 
‘Xueta Island’
Relata l’exploració de la pròpia identitat dels descendents de mallorquins 
discriminats durant segles per la seva ascendència jueva

El cinema La Calàndria va 
acollir el 29 de gener la 
presentació del documental 

Xueta Island, en el marc del Dia 
Internacional de Commemoració 
de les Víctimes de l’Holocaust, 
que té lloc el 27 de gener. 

El documental, codirigit pel 
masnoví Ofer Laszewicki, narra la 
història dels xuetes, descendents 
de jueus mallorquins convertits 
al catolicisme i discriminats 
durant segles. Alguns dels xuetes 
actuals han volgut retornar a la 
fe jueva, cosa que ha provocat 
un imprevist terratrèmol en la 
comunitat jueva de l’illa. Convida 
a reflexionar sobre qüestions 
fonamentals de la naturalesa 

“La història dels xuetes em 
va impactar molt, perquè és 
un fenomen del qual, com a 

humana, com la memòria 
històrica, la identitat, el sentit de 
pertinença...

jueu, no havia sentit a parlar 
gaire”, va assegurar Laszewicki 
al col·loqui que va tenir lloc al 
cinema després de la projecció. 
Juntament amb el codirector, 
van participar-hi Vicenç Villatoro, 
escriptor i periodista, i Jaume 
Oliveras, alcalde del Masnou. 
Aquest últim va ser l’encarregat 
de trencar el gel, tot destacant 
“la importància que l’Ajuntament 
del Masnou ha donat sempre a 
la memòria històrica”. Villatoro 
va considerar “molt interessant” 
que el documental expliqui 
"la qüestió des d'un punt de 
vista jueu". A partir d'aquí, va 
voler posar damunt la taula 
l'enfocament mallorquí sobre 
aquest fenomen social. 

  Col·loqui posterior a la projecció de la pel·lícula. RAMON BOADELLA

  La presentació del llibre va tenir lloc a la Sala Joan Comellas. XAVI BARCELÓ

Una cinquantena de 
persones van assistir el 
3 de febrer a la Sala Joan 

Comellas de l’Edifici Centre 
a l’acte de presentació del 
llibre Cent dates de la història 
del Masnou que cal conèixer, 
corresponent al setè volum de la 
col·lecció “Quaderns d’Història 
Local”, que publica l’Ajuntament 
del Masnou. Se’n poden 
aconseguir exemplars a la Casa de 
la Vila i a l’Arxiu Municipal. També 
es poden descarregar en PDF a 
www.elmasnou.cat/arxiu. 

“La primera menció gràfica és 
del 1608, a través d’un mapa 
francès on apareix escrit i situat 
el Masnou”, va precisar Muray en 
la seva intervenció, en la qual va 

les taronges: “Va ser una activitat 
tan rellevant que, l’any 1863, al 
Masnou s’hi van collir sis milions 
de taronges”.

“Joan Muray és una personalitat 
de la vila i ha contribuït d’una 
forma excepcional a la memòria 

subratllar diversos esdeveniments 
rellevants i moltes curiositats. 
Per exemple, va citar els vestigis 
arqueològics que demostren 
que els orígens de Can Teixidor 
són d’època romana. Una altra 
curiositat sovint desconeguda 
és la importància econòmica de 

històrica del Masnou”, va afirmar 
l’alcalde, Jaume Oliveras, en 
l’obertura de l’acte. Ja referint-
se al llibre, va afegir que “d’una 
forma molt didàctica, ha recollit 
tot un seguit de dades molt 
interessants”. Al final de la 
presentació, el públic va poder 
plantejar dubtes històrics, 
com ara sobre la fundació del 
municipi, el s. XIX, en aconseguir 
la independència. El nucli central 
i Ocata la van assolir primer, 
separant-se de Teià. Uns anys més 
tard, es va incorporar al Masnou 
el veïnat anomenat Alella de Mar. 
També van sorgir preguntes sobre 
el traçat del Meridià Verd, o les 
activitats marítimes i comercials 
dels capitans masnovins durant el 
segle XIX, entre altres temes. 

‘Cent dates de la història del Masnou que cal conèixer’ 
L’historiador Joan Muray presenta un nou volum de la col·lecció 
“Quaderns d’Història Local”
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FESTES

  Gegants, capgrossos i bastoners, celebrant Santa Eulàlia. RAMON BOADELLA

El Masnou va celebrar la 
primera edició de la Festa 
de Santa Eulàlia el cap de 

setmana del 12 i 13 de febrer. 
L’èxit de la iniciativa, impulsada 
per l’Ajuntament i diverses 
entitats, reforça la intenció 
d’establir-la de manera fixa al 
calendari de les festes populars 
de la vila.

El dissabte a la tarda, diada de 
Santa Eulàlia, copatrona del 
municipi, va arrencar la festa 
amb un dels actes que més 
públic va aplegar: una cercavila 
acompanyada d’exhibicions de 
cultura popular. Va recórrer un 
itinerari força cèntric, amb origen 
i final a la plaça Nova de les Dones 
del Tèxtil.

La solidaritat va ser la protagonista 
el diumenge al matí, amb la Festa 
Petits Valents, organitzada a les 
pistes de Pau Casals per l’Espai 

Social Masnou Alt i l’Associació 
de Veïns i Veïnes del Masnou Alt, 
amb la col·laboració d’una desena 
d’entitats, de molts comerços del 
municipi i de veïns i veïnes. Entre 
tots i totes van recaptar 1.358 
euros, que lliuraran a l’Hospital 
Sant Joan de Déu perquè els 
inverteixi en els seus programes 
d’investigació contra el càncer 
infantil. Aquesta festa solidària va 
ser també molt divertida, ja que, 
entre altres reclams, va comptar 
amb jocs, tallers, balls, actuacions... 

La cultura popular va continuar 
sent el fil conductor de la festa 

Les entitats fan gran la Festa de Santa Eulàlia

durant la resta del diumenge. 
La cobla Bisbal Jove va omplir 
de música la plaça d’Ocata amb 
motiu de la ballada de sardanes 
que s’hi va organitzar en 
col·laboració amb l’Agrupació 
Sardanista. Ja a la tarda, el 
grup Borinquen va oferir una 
concert d’havaneres que, tot 

i el mal temps, va aplegar una 
seixantena de persones als 
jardins dels Països Catalans. 
Just després va arribar la fi de 
festa, amb el petit castell de focs 
que va il·luminar el cel masnoví 
per obra i gràcia de la Colla de 
Diables, els nous devots de 
Santa Eulàlia. 

  La Festa Petits Valents va incloure 
diverses actuacions. CEDIDA
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 XAVI BARCELÓ GIMÉNEZENTREVISTA

Joan Muray
Historiador, artista i escriptor, autor del setè número de la col·lecció “Quaderns 
d’Història Local” i de diverses publicacions sobre la història del Masnou

“El Masnou pot presumir de tenir una història plena 
d’emprenedories i de personalitats que han fet que la vila 
hagi estat pionera en molts aspectes”

Personalitat destacada al 
Masnou, Joan Muray ha 
editat més d’una vintena 
de llibres, gairebé tots 
sobre la història de la 
vila, i ha col·laborat en 
una desena més. La seva 
passió per la història és 
equivalent a la que té per 
la fotografia, disciplina 
artística per la qual ha 
rebut reconeixements i 
premis internacionals.

Masnoví de tota la vida, 
Joan Muray també ha 
col·laborat de forma 
molt activa amb Gent del 
Masnou, publicació per a la 
qual ha escrit des del 1987, 
des del primer butlletí fins 
a l’actualitat, amb més de 
1.200 pàgines escrites amb 
aquesta entitat masnovina.   Joan Muray, treballant al seu estudi. TONI GARCÍA CAMPS

Recentment ha presentat el 
llibre Cent dates de la història 
del Masnou que cal conèixer: 
del segle VIII als nostres dies, un 
recull de dates i fets històrics 
rellevants per a la configuració 
de la vila del Masnou i que 
correspon al setè número de la 
col·lecció “Quaderns d’Història 
Local del Masnou”. Què ha 
significat per a vostè aquest 
llibre?

Escriure aquest llibre no només 
ha suposat una recerca molt 
important, sinó també la 

la història del seu poble i pugui 
dir-ho amb orgull. Ara que estan 
tan de moda els llibres que parlen 
de cent coses, vaig pensar a fer 
el primer llibre d’història local 
que parlés sobre cent dates 
històriques.

Quines creu que són les fites 
més destacables del Masnou i 
què han suposat per a la vila?

A parer meu, les dates més 
significatives succeeixen 
totes al segle XIX, l’època de 
la impressionant marina del 

descoberta de coses que o bé no 
sabia o que sabia a mitges, que 
només les havia sentides. Però 
gràcies a aquesta publicació he 
pogut trobar-ne la documentació. 
Com que hi ha molta gent 
al poble que em coneix i em 
pregunten infinitat de coses 
sobre la història del municipi, 
sabedors que fa molts anys que 
l’estudio, se’m va ocórrer fer tota 
aquesta recerca per explicar-ho. 
A més, porto en la sang la història 
i des de petit que tinc ànima de 
mestre. Però, el més important 
per a mi és que la gent conegui 

Masnou. Actualment, estic 
arribant a 800 capitans catalogats 
i més de 400 vaixells propietat 
de masnovins, i això no hi ha cap 
població que ho tingui. Hem 
de tenir en compte que aquells 
capitans i aquelles embarcacions 
generaven riquesa a la vila, i 
això es nota, per exemple, en el 
fet de tenir el primer eixample 
del món. Si ens hi fixem, des del 
carrer del Doctor Josep Agell fins 
a la plaça d’Alsina Sensat, tots 
els carrers són rectes, amples i 
paral·lels, mentre que a la resta 
de la vila trobem carrers més 
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ENTREVISTA

  Una assistent a la presentació del setè número dels “Quaderns d’Història Local” 
subjecta el llibre escrit per Muray. XAVI BARCELÓ

tortuosos, perquè formen part 
d’un poble que s’ha anat fent de 
mica en mica. Per tant, allò va 
ser dissenyat expressament i va 
ser ideat el primer terç del segle 
XIX per l’arquitecte Garriga Roca. 
L’Eixample de Barcelona no es 
va fer fins a la segona meitat del 
segle XIX, igual que els de les 
ciutats que la segueixen, Viena 
i Chicago. Una altra fita molt 
important va ser el mesurament 
del meridià, realitzat entre finals 
del segle XVIII i principis del XIX. 
És fals que sigui París - Dunkerque 
- Barcelona. El mesurament 
correcte és París - Dunkerque 
- el Masnou. Podem trobar un 
monòlit amb una inscripció que 
ho corrobora tocant a la riera 
de Teià, al sector masnoví més 
proper a la frontera amb Premià 
de Mar. Com aquestes anècdotes, 
n’hi ha moltes. Per exemple, el 
primer vi català que va arribar a 
Amèrica l’hi va portar un masnoví, 
igual que les primeres mongetes 
que van arribar d’Amèrica a 
Europa, que van ser portades per 
un vaixell del Masnou, o moltes 
d’altres que fan que sigui l’etapa 
més important de la vila.

I de les persones del Masnou, 
quines destacaria?

Hi ha moltes personalitats 
masnovines il·lustres, com per 
exemple el capità Mirambell, 
que va reobrir el comerç amb 
les repúbliques que s’havien 
separat de l’Estat espanyol, 
per la qual cosa va acabar a la 
presó; o el mestre Millet, una 
eminència podríem dir mundial; 
o el capità Salvador Maristany, 
que va ser l’inspector de les obres 
del canal de Panamà i director 
dels tabacs de Filipines; o Enric 
Botey, que encara que no era 
capità, va fundar l’Orfeó Català 
de Mèxic l’any 1906. Aquests són 
alguns dels molts masnovins i 
masnovines il·lustres.

La relació del Masnou amb 
la mar és doncs capital per al 
desenvolupament històric de 
la vila.

per distribuir-se per Europa. 
D’aquesta activitat destaquen 
dos magatzems on es guardava 
tota la producció. Però el conreu 
de cítrics es va aturar i es va 
desplaçar cap a les Terres de 
l’Ebre, on actualment continua, 
fruit d’un canvi tèrmic que feia 
inviable seguir conreant taronges 
al Masnou.

Què considera que s’ha de 
fer per tal que les noves 
generacions recuperin l’interès 
en la història del Masnou?

Cal que els mestres i pedagogs 
provoquin inquietuds en les 
noves generacions pel que fa  a 
l’aprenentatge de la història de 
la vila i, a més a més, que ho facin 
d’una forma molt didàctica. Una 
manera molt interessant potser 
seria la gamificació.

Vostè és un apassionat de 
l’art i, més concretament, de 
la macrofotografia, camp en 
què ha participat en més de 
quaranta exposicions, tres 
de les quals internacionals, i 
pel qual hi ha rebut diversos 

Sense cap mena de dubte. La 
relació del Masnou amb el mar 
comença amb els pescadors. 
Fins a finals dels segle XVIII, cap 
al darrer terç del segle, el rei 
d’Espanya no ens va donar la 
llibertat d’anar a Amèrica i, per 
tant, la pesca era l’única activitat a 
què s’havien  dedicat els mariners 
de la vila, encara que segurament 
hi anaven camuflats, i havien 
d’anar a aparcar a Cadis, Sevilla 
o d’altres poblacions, perquè 
des de Barcelona no s’hi podia 
anar. Per aquest motiu, molts 
s’havien canviat els cognoms. Per 
exemple, Peris és transformava 
en Pérez, i així passava amb molts 
altres. Quan van obrir les portes 
d’Amèrica, va arribar l’època 
dels capitans. I val a dir que, a 
més, també teníem drassanes; 
concretament al Masnou n’hi 
havia quatre. 

El Masnou, més que una població, 
és una república de marins i, per 
aquest motiu, el meu primer 
llibre dintre de la col·lecció dels 
“Quaderns d’Història Local” es 
diu República de marins. El mar ha 
estat la font essencial de treball 
i riqueses de la vila i tot el teixit 
industrial girava al seu entorn. 
A finals del segle XIX, quan la 
marina ja anava de baixa, van 
arribar al Masnou els banys de 
mar i, en aquest sentit, ara estic 
treballant en un llibre titulat Els 
banys de Sant Cristòfol, on es 
demostra que al Masnou som els 
pioners de la costa del Llevant 
en aquesta activitat. També cal 
destacar el comerç de taronges 
del Masnou, que es produí durant 
l’època dels capitans i que va 
ser una activitat molt important 
per a la vila. El 1863, el Masnou 
va collir  sis milions de taronges, 
i es portaven cap a l’Occitània 

reconeixements. D’on surt 
aquesta passió i què significa 
per a vostè?

La meva passió sorgeix de 
casualitat, fruit de l’arribada 
de les noves tecnologies dels 
anys setanta. En aquella època, 
la fotografia era emprada com 
a recordatori de fets. Amb 
l’aplicació dels nous objectius, 
sobretot dels macros, es va obrir 
un nou ventall d’oportunitats, 
perquè permeten veure allò 
que l’ull humà no veu. Aquesta 
és una altra forma d’ensenyar a 
la gent com és una cosa, igual 
que amb la història, i es pot 
penetrar en l’objecte per tal de 
descobrir-ne totes les parts que 
l’integren. L’any 1978 vaig fer 
la meva primera exposició a la 
Casa de Cultura del Masnou i, 
posteriorment, vaig començar a 
participar en concursos i salons 
internacionals, com els de Macau, 
Xangai, Brussel·les, Edimburg o 
Oviedo, entre d’altres. A partir 
d’aquí, vaig participar en nou 
llibres internacionals d’art i, per 
tot plegat, m’han atorgat diverses 
medalles i reconeixements.  

"El mar ha estat la font 
essencial de treball i 
riqueses de la vila i tot el 
teixit industrial girava al 
seu entorn"
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PUNT DE TROBADA

 PANTALLES

La indústria del cinema 
s’enfronta a una gran crisi a 
causa de l’avenç tecnològic

  La monumentalitat de la sala la fa idònia per acollir esdeveniments com el Premi de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione. 
RAMON BOADELLA

El cinema La Calàndria 
s’ha convertit en tot un 
emblema del Masnou i 

del Maresme i enguany celebra 
116 anys d’història. Nascuda de 
forma oficial l’any 1914, encara 
que segons el llibre d’actes de 
la Mutualitat ja hi funcionava 
un cinematògraf l’any 1910, La 
Calàndria és tot un exemple 
de com adaptar-se als temps. 
És una de les tretze sales de 
cinema centenàries de Catalunya, 
quatre de les quals es troben 
al Maresme i, a més, va rebre el 
reconeixement de l’Acadèmia 
del Cinema Català en l’any de la 
celebració del seu centenari.

L’any 2017, La Calàndria va fer 
un relleu en la gestió del cinema 
i l’equipament. Però l’empresa 
gestora té molt clar que la seva 
intenció continuarà essent oferir 
un servei cinematogràfic divers i 
atractiu, a través d’un tracte càlid 
i familiar i mantenint un contacte 
proper i de confiança amb la 
ciutadania, ja que consideren 
que la clau de l’èxit de la sala rau 
precisament en aquests factors, 
que els permeten programar 
la cartellera segons els gustos i 
interessos dels usuaris habituals. 

A més, des de La Calàndria 
també es col·labora de forma 
molt activa amb el municipi. En 
aquest sentit, l’empresa gestora 
considera essencial el fort vincle 
que existeix amb el consistori, amb 
qui participa en diversos projectes, 
com la programació d'activitats 
per a la gent gran o la Mostra 
Internacional de Films de Dones 
de Barcelona, entre d’altres. 

Per a aquest 2022, des de La 
Calàndria desitgen poder tornar 
a la normalitat i superar una 
etapa que ha fet molt mal en 

tots els nivells a la societat, amb 
moments molt durs també 
per als comerços i empreses. 
En el seu cas concret, afirmen 
que l’assistència de públic es 
va veure rebaixada al 50% i, en 
conseqüència, els ingressos 
van patir la mateixa reducció. 
“Cal remarcar que La Calàndria, 
tot i ser un servei cultural, és 
gestionada per una  empresa 
que, com totes, tenen despeses 
fixes, de gestió, de manteniment 
o d’equipament, entre moltes 
d’altres, que cal assumir per poder 
mantenir el cinema obert i en 
funcionament, cosa que amb 
l’impacte de la pandèmia s’ha 
complicat”, asseguren des de 
l’equipament, i “ens hem hagut 

de reinventar per tal de front a la 
situació”.

En aquest sentit, durant el 
tancament ocasionat per l’estat 
d’alarma, l’empresa gestora va 
dur a terme la campanya “Salvem 
la Calàndria”, que consistia en 
la compra de bons d’entrades 
dobles a onze euros, que es 
podien utilitzar per acudir a 
veure qualsevol projecció futura. 
Aquesta acció va cridar molt 
l’atenció a la vila i es va fer molt 
viral. Del seu èxit i, com a forma 
d’agrair l’allau de compres i 
el suport masnoví al cinema, 
l’empresa gestora continua fent 
aquesta campanya un cop l’any, a 
través d’una jornada de reducció 
del preu dels abonaments dobles.

D’altra banda, des de 
l’equipament agraeixen el suport 
de la Fundació La Calàndria, que 
els va condonar el lloguer de 
l’espai durant gairebé un any. En 

aquesta línia, també fan èmfasi en 
el contracte de col·laboració amb 
l’Ajuntament del Masnou pel que 
fa a la publicitat municipal que es 
projecta al cinema, ja que els és 
de gran ajuda.

Pel que fa al futur, des de La 
Calàndria lamenten que cada cop 
més la gent deixi d’assistir a les 
sales de cinema. “A mitjà i llarg 
termini, la indústria del cinema 
s’enfronta a una gran crisi a causa 
de l’avenç tecnològic, i només 
es podrà pal·liar si les grans 
productores fan un pas enrere i 
tornen a prioritzar l’exclusivitat als 
cinemes com a ventall d’exhibició 
principal”, comenten els gestors 
del cinema. Afegeixen que “a més 
de tot això, hem observat que 
el públic s’ha tornat més selecte 
i no es desplaça si no està ben 
motivat. Tot i així, creiem que una 
gran part de públic seguirà anant 
a la pantalla gran per veure-hi 
grans estrenes”. 

“La Calàndria és tot un exemple de com adaptar-se als temps”
L’empresa que gestiona el servei del cinema considera que el suport  
de la ciutadania ha estat essencial per superar la crisi derivada de la pandèmia
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AGENDA Del 18 de febrer al 20 de març

 FEBRER

Divendres 18
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Activitat familiar: Jocs de taula 
cooperatius

Activitat familiar, a partir de 3 anys. 
Cal inscripció a:
https://lleureka.org/activitats/.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Música: Mantra Fest

Kirtan bhakti ioga és cantar amb el cor. 
És el ioga de la devoció, de la vibració, 
de l’amor. Es crea un vincle emocionant 
entre músics i públic, on tothom forma 
part d’una creació única. Preu: 20 euros. 
Entrades a www.eventbrite.es.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 19
De 10.30 a 12.30 h
Lloc: Can Malet (2a planta)

Taller: Reforça la teva autoestima

Inclòs en el programa “Creixement 
infinit”, un espai de trobada per a 
dones que volen empoderar-se, 
trencar estereotips i créixer. Amb servei 
d’acollida infantil. Cal inscripció a: 
www.elmasnou.cat/igualtat. 
Informació: igualtat@elmasnou.cat / 
93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i l’Institut 
Català de les Dones (Generalitat de 
Catalunya).

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Bitxos
A càrrec de la Companyia Patawa. 
El jardí de la caseta s’ha omplert de 
bitxos. Totes juntes cantarem i amb la 
Tortuga Ballaruda ballarem!
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Diumenge 20
11 h
Lloc: Església de Sant Pere (inici)

Itinerari “El Masnou, terra de mar”

Passejada pels carrers, edificis i 
racons més sorprenents del Masnou. 
Informació i reserves a www.elmasnou.
cat/turisme i a l’Oficina de Turisme (tel. 
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Dimecres 23
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: A la platja de Chesil
Tertúlia a càrrec de Mercè Pujadas Cid, 
al voltant de la novel·la escrita per Ian 
McEwan.

Xerrades. Preinscripcions d’educació 
infantil, primària i secundària

Telemàtiques (Zoom), per informar 
sobre tot el procés. Enllaços disponibles 
a www.elmasnou.cat/educacio. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou. 

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

Presentació del llibre El metge 
Josep Torrubia Zea

A càrrec dels historiadors Rosa Toran 
i Àlvar Martínez-Vidal, sobre aquest 
metge lliurepensador, maçó i socialista, 
que exercí al Masnou entre 1927 i 1939. 
Publicat per l’editorial Afers. 
Ho organitza: Arxiu Municipal.

Dissabte 5
12 h
Lloc: Centre Enoturístic i Arqueològic de 
Vallmora (Teià)

“Tasta el Masnou”, degustació de 
productes locals

Degustació de productes masnovins, 
maridats amb vi de la DO Alella: bull 
blanc de Can Rac, olives farcides 
de la Bacallaneria Natàlia, vermut 
Ecofriendly de Vermouth Cisa i vi 
Coriolis de Can Batlle. A càrrec de la 
sommelier Elisabet Vidal. 
Preu: 10 €. Informació i reserves: 
www.quedat.cat, www.elmasnou.cat/
turisme i a l’Oficina de Turisme (93 557 
18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

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

Conferència: “La dona africana al 
capdavant del canvi social”

A càrrec de Judith Figueras Oliveros, 
seguida d’un col·loqui obert. Acte per 
a socis i sòcies de l’Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM).
Ho organitza: AEUM. 

Dijous 10
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre Cosas que 
pasan en la frontera

A càrrec d’Olga Artigas Ballesta, 
il·lustradora d’aquest conte per a 
adults que ha creat juntament amb So 
Blonde. Exposició a la Biblioteca de les 
il·lustracions originals entre el 8 i el 22 de 
març. Jing, Angélica i Laura han creuat 
la frontera mexicana fugint dels EUA. 
Només tenen prop d’un milió de dòlars 
en efectiu i els seus vestits de festa. 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines. 

20.15 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Òpera en directe: Rigoletto

Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dijous 24
17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada: “Coneguem el tritó  
del Montseny”

Adaptada per a infants, amb debat 
participatiu. Coneixerem un dels 
amfibis més amenaçats d’Europa. El 
presentarem com una titella de pal 
que ens engrescarà a pensar i debatre 
què podem fer per protegir-lo de 
l’extinció. Projecte “Parcs i Biblioteques, 
naturalment!”
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Divendres 25
17 h
Lloc: Ca n’Humet

Activitat familiar: Ple de disfresses

Teles, disfresses, maquillatge, joc 
simbòlic... Activitat familiar, a partir de 
3 anys. Cal inscripció a:
https://lleureka.org/activitats/. 
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

Dissabte 26
12 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Concert d’hivern

A càrrec dels conjunts instrumentals i 
vocals de l’Escola de Música Municipal 
del Masnou (EMUMM). 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 27
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)

Escape room “El misteri de les mines 
d’aigua”

Teniu una hora per endinsar-vos a la 
Mina d’Aigua i resoldre el misteri. Cal 
inscriure-s’hi. 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.

 MARÇ

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

Conferència: “Les bèsties de l’univers. 
Estrelles de neutrons i forats negres”

A càrrec de Joan Anton Català Amigó, 
seguida d’un col·loqui obert. Acte per 
a socis i sòcies de l’Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou (AEUM).
Ho organitza: AEUM. 

Dimecres 2
18 i 19 h
Lloc: Virtual

El director de la Royal Opera, Oliver 
Mears, i Sir Antonio Pappano (direcció 
musical) ens transporten a un món 
despietat de luxe decadent, corrupció i 
declivi social. 
Més informació i entrades: 
www.cinemalacalandria.com. 
Ho organitza: Cinema La Calàndria.

Dissabte 12
10.30 h
Lloc: Can Malet (2a planta)

Taller: Potencia les teves fortaleses
Inclòs en el programa “Creixement 
infinit”, un espai de trobada per a 
dones que volen empoderar-se, 
trencar estereotips i créixer. Amb 
servei d’acollida infantil. Cal inscripció, 
a www.elmasnou.cat/igualtat. 
Informació: igualtat@elmasnou.cat / 
93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, 
amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i l’Institut Català de les 
Dones (Generalitat de Catalunya).

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Qui s’amaga  
entre les vinyes? 

A càrrec de Daina Teatre. En aquesta 
història, tot pedalant a poc a poc i en 
silenci, coneixerem un cuc poruc, una 
abella trapella i un ratpenat apassionat. 
Projecte Biblioteques amb DO.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Diumenge 13
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)

Visita guiada a la Mina d’Aigua
Coneixereu un tram de les mines 
d’aigua Cresta i Malet, que formen 
part d’un laberint de galeries de 27 
quilòmetres. El tram, d’uns 40 metres, 
recorre una galeria subterrània que 
es va reforçar per facilitar-hi l’accés i 
garantir-hi la seguretat, així com un 
refugi antiaeri. Amb visita al Centre 
d’Interpretació. Informació i reserves a 
www.elmasnou.cat/turisme i a l’Oficina 
de Turisme (tel. 93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre familiar: Tempus

A partir de 5 anys. Tempus parla del 
temps a través d’en Klaus, un vell 
rellotger que no parla. Bé, només diu 
“tempus”, però se les empesca per 
demostrar que arreglar un rellotge pot 
ser ben divertit i per convertir-se en 
el director d’una orquestra de cucuts. 
En Klaus és divertit, però a la vegada 
tendre, i es mou al ritme d’una música 
original interpretada per un pianista.
Entrades: 3 euros. 
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AGENDA Del 18 de febrer al 20 de març

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
VIAMAR

2
DOMÍNGUEZ

3
AYMAR

4
OCATA

5
RIERA

6
RIERA

7
VIAMAR

8
DOMÍNGUEZ

9
AYMAR

10
OCATA

11
RIERA

12
FÀBREGAS

13
FÀBREGAS

14
DOMÍNGUEZ

15
AYMAR

16
OCATA

17
RIERA

18
FÀBREGAS

19
VIAMAR

20
VIAMAR

21
AYMAR

22
OCATA

23
RIERA

24
FÀBREGAS

25
VIAMAR

26
DOMÍNGUEZ

27
DOMÍNGUEZ

28
RIERA

29
FÀBREGAS

30
VIAMAR

31
DOMÍNGUEZ

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
AYMAR

2
OCATA

3
RIERA

4
FÀBREGAS

5
VIAMAR

6
VIAMAR

7
AYMAR

8
OCATA

9
RIERA

10
FÀBREGAS

11
VIAMAR

12
DOMÍNGUEZ

13
DOMÍNGUEZ

14
OCATA

15
RIERA

16
FÀBREGAS

17
VIAMAR

18
DOMÍNGUEZ

19
AYMAR

20
AYMAR

21
RIERA

22
FÀBREGAS

23
VIAMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
AYMAR

26
OCATA

27
OCATA

28
FÀBREGAS

MARÇ

FEBRER

EXPOSICIONS 
Del 7 de gener al 28 de febrer 
A la Biblioteca Joan Coromines
“El meu nom és Calotriton”
Exposició sobre el tritó del Montseny.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Del 21 de gener al 20 de febrer
A l’Espai Casinet
“Passavolant. El mapa màgic de la 
sèrie Plaça d’Ocata”
Exploració sobre una figura anònima 
que apareix a la fotovideonovel·la 
Plaça d’Ocata 
(www.placadocata.com).
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 4 al 27 de febrer
A la Casa de Cultura
Carla Benito Pros: “D’ací i d’allà”
Un recorregut pel poble. Una mirada 
atenta. Carrers pintats els matins 
de diumenge. Potser ja l’heu vista, 
plantada amb el seu cavallet als 
voltants de la plaça d’Ocata. 

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Del 4 al 27 de març
A l’Espai Casinet
Nicole Gagnum: “Violets are Blue”
Inauguració el 4 març, a les 19 h. 
Sabem que les violetes no són blaves. 
Aquest joc de canvi de colors i un 
poema tradicional infantil porten la 
pintora d’origen britànic a submergir-
se en les possibilitats evocadores de 
l’espectre cromàtic.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

De l’11 de març al 3 d’abril
A la Casa de Cultura
Alumnes de l’Escola Ocata: “Cada 
racó, un record”
Inauguració l’11 de març, a les 19 h. 
Exposició que mostra les reflexions 
dels nois i les noies de sisè de primària 
de l’Escola Ocata sobre indrets del 
poble i sobre allò que hi voldrien 
canviar. 
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i Escola Ocata.

RENOVACIÓ DEL DNI

Cal trucar al telèfon d’Atenció Ciutadana (93 557 17 77), de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14 h, o els dijous, de 16 a 19 h, per reservar cita. Places limitades. Es 
donaran, prioritàriament, a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda, 
així com a les persones empadronades al municipi. Les renovacions es fan un 
cop al mes, alternativament, a Els Vienesos (carrer de la Segarra, 12) i a Can 
Malet (pg. de Marià Rossell, 11). 

WHATSAPP D’ATENCIÓ CIUTADANA

Cal entrar a l’aplicació i enviar un missatge que digui “Hola” al número 673 638 
003. També s’hi pot accedir amb l’enllaç aju.cat/elmasnou. Entre moltes altres 
funcions, permet demanar cita prèvia a l’OAC.

DEIXALLERIA MÒBIL

Per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h. 
Ubicació
Del 22 al 27 de febrer: av. de Pau Casals.
Del 8 al 13 de març: aparcament del c. d’Amadeu I.
Del 22 al 27 de març: c. del Torrent de Can Gaio.

ALTRES INFORMACIONS 

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

Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
Matrícula viva i nous cursos i tallers: “Música amb nadons” i “Percussió en grup”. 
Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / escola@emumm.cat.

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

ACTIVITATS D’ENTITATS

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

Disponibles a www.quedat.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

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

Conferència: “Dones i treball a Egipte”

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

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

Homenatge a Jordi Pericot

Lliurament de la distinció de Fill 
Predilecte de la Vila del Masnou a Jordi 
Pericot i Canaleta, per la seva trajectòria 
professional, artística i acadèmica.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Dissabte 19
18, 19 i 20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Dansa i teatre: Mostra Biennal Iago 
Pericot

Iniciativa per donar suport als projectes 
de companyies i professionals joves. 

Clàudia Serrahima farà una mostra del 
seu teatre d’objectes a les 18 i a les 19 h. 
A les 20 h, espectacles de dansa d’Alicia 
Pirez i Patrícia Hastewell. Cal inscripció 
prèvia a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 20
11 h
Lloc: Església de Sant Pere (inici)

Itinerari “El Masnou, terra de mar”

Passejada pels carrers, edificis i 
racons més sorprenents del Masnou. 
Informació i reserves a www.elmasnou.
cat/turisme i a l’Oficina de Turisme (tel. 
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

ESCOLES OBERTES, JUGUEM ALS PATIS!
Del 19 de febrer al 26 de març, de 16 a 18 h. Els infants menors de 12 anys han 
d’anar-hi acompanyats d’una persona adulta. 19 de febrer: Escola Marinada / 
26 de febrer: Escola Lluís Millet / 5 de març: Escola Ferrer i Guàrdia / 12 de març: 
Institut Maremar / 19 de març: Institut Mediterrània / 26 de març: Escola Ocata. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la col·laboració de les escoles i 
instituts públics.

CARNESTOLTES
Del 24 al 27 de febrer i 2 de març. 
Consulteu el programa a la pàgina 21.  
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i diverses entitats.

8-M, DIA INTERNACIONAL  
DE LA DONA
Durant tot el mes de març. 
Consulteu el programa a la pàgina 19. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.
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PARTICIPACIÓ

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

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

Les fotos que més
agraden a les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

@ALBERTTENAS

@MUNTSAFONT

@BY_J_C_S

@RAMON_BOADELLA

Camps de la Colomina a començament del segle XX. La masia del 
centre és ca la Font, avui desapareguda, i el camí que hi mena és l'actual 
av. del President Kennedy. D'allà sortia el camí del Mig (actual c. de la  
República Argentina), que duia a can Gaio, al fons a la dreta. 

Autor: Josep Thomas i Bigas.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, donació de Pere Roig 
Colomé, fotografia 18093.

On es pot consultar el calendari fiscal dels tributs municipals?

Es pot consultar el calendari fiscal i fer la pràctica totalitat dels tràmits a 
través del web orgt.diba.cat. L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de 
la Diputació de Barcelona s’encarrega de la recaptació, gestió i liquidació 
dels impostos i taxes de l’Ajuntament del Masnou. Durant les darreres 
setmanes, l’ORGT ha enviat el calendari fiscal per correu postal a totes les 
llars del Masnou. 

Es recomana domiciliar els rebuts dels impostos i taxes, per tal d’evitar oblits 
i possibles recàrrecs. Tanmateix, al web esmentat s’indiquen les diverses vies 
disponibles per efectuar els pagaments, també per als i les contribuents que 
no hagin domiciliat els rebuts. L’ORGT recomana, a més, donar-se d’alta al 
seu sistema de notificació electrònica i d’alertes gratuïtes. 

La pràctica totalitat dels tràmits es poden fer de forma àgil i còmoda al web 
orgt.diba.cat. Amb tot, si es té alguna dificultat, es pot sol·licitar atenció 
presencial a l’oficina masnovina de l’ORGT, situada a la planta 1 de l’Edifici 
Centre (entrada pel carrer d’Itàlia, núm. 50). Per acudir-hi és imprescindible 
sol·licitar cita prèvia a través del mateix web de l’ORGT o trucant al número 
de telèfon 932 029 802. L’adreça electrònica d’aquesta oficina és orgt.
masnou@diba.cat.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (19/01/2022)
Presentació del documental sobre la història del judaisme a Mallorca, ‘Xueta 
Island’.
29/01
11 h, projecció.
12 h, col·loqui amb Ofer Laszewicki, Vicenç Villatoro i l’alcalde d’#elMasnou, 
Jaume Oliveras
Cinema La Calàndria.
Accés lliure fins a omplir l’aforament.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (17/01/2022)
Avui ha aparegut un exemplar ferit de tauró a la platja d’#elMasnou.
Què s’ha de fer si ens trobem un animal ferit?
Consells d’actuació: http://ow.ly/t3mb50Hw6Gq 
Per a emergències amb fauna marina, cal trucar al 112.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (14/02/2022)
El 7 de març comencen les obres per remodelar l’estació d’Ocata i fer-la 
accessible.
Durant prop d’un any, els trens no s’hi aturaran i s'inhabilitarà el pas 
soterrani que dona accés a la platja.
Un bus la connectarà amb l'estació d'#ElMasnou.
Informació: https://bit.ly/36cOJZ3  

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (25/01/2022)
Èxit rotund de la primera Trobada Artesana al Baix Maresme.
La Sala Joan Comellas d’#ElMasnou s’ha omplert d’artesans, artesanes, idees 
i nous projectes.
Podeu apuntar-vos al repte artesà que s’hi ha creat!
Info. i retransmissió de la jornada: https://bit.ly/3nSgfB5  

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (29/01/2022)
A #elMasnou busquem idees
Iniciem la segona edició dels pressupostos participatius per decidir la 
destinació de 500.000 €. Inscriu-te a la sessió informativa per saber-ne més:
2 de febrer
19 h
Sala Joan Comellas
Inscripcions i més info. a www.elmasnou.cat/pressupostos-participatius 
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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els res-
ponsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb 
les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Albert Alfaro
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal 
de Fem Masnou

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Carrers com el de Roger de Flor són 
inqüestionables avui dia. Això, alhora, 
implica reordenar els espais per als 
vehicles que ocupen els nostres carrers 
i fomentar maneres alternatives de 
transport, públic i no contaminant. 

En aquest context, la reordenació 
de l’estacionament regulat a la via 
pública és del tot necessària. Així ho 
recullen tant el Pla de mobilitat urbana 
sostenible del Masnou com els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible que 
formen part de l’agenda 2030. Aparcar 
en alguns sectors del Masnou és, per 
als veïns i veïnes, gairebé impossible. La 
regulació de diferents àrees d’aparcament 
ha de servir per facilitar i prioritzar 
l’estacionament dels veïns en aquells 
sectors on hi ha més dificultats per fer-

ho i reduir l’impacte dels vehicles de fora 
del Masnou. Els darrers dies s’ha orquestrat 
una campanya (més que informativa, 
desinformativa i interessada) en contra 
de l’àrea verda d’aparcament. L’àrea 
verda és una oportunitat per resoldre 
la problemàtica de l’aparcament. 
Municipis pròxims al nostre fa anys que en 
tenen. Controvertides al principi, ara són 
indiscutibles pel benefici que comporten 
per als veïns, acompanyades d’altres àrees i 
mesures, de manera integral. Protegeixen 
el resident, faciliten la rotació en l’àmbit 
comercial, redueixen el trànsit extern 
en zones residencials, apliquen criteris 
ambientals, i fomenten la mobilitat a peu, 
l’ús de vehicles elèctrics i el transport públic. 

Al Ple municipal del mes d’octubre tots 
els grups municipals vam votar a favor 

de l’encàrrec de gestió de l’aparcament 
regulat a l’empresa pública municipal 
SUMEM, incloent-hi la creació de 
les àrees verdes. Sense excepció, per 
unanimitat. També JxC, que, en canvi, ara 
n’abandera la campanya en contra, fet 
que no és d’estranyar per part dels qui 
voldrien un retorn al passat, a un model 
de poble antic que prioritzava els vehicles 
per damunt dels vianants. En tot cas, el 
calendari que preveia la implementació 
a l’abril porta retard i no és assumible. 
Per això l’estem refent i treballem en un 
nou encàrrec per a la implementació 
d’una prova pilot, d’acord amb nous 
condicionants. És un camí que no farem 
sols, sinó acompanyats per experts, altres 
grups municipals i, òbviament, veïns 
i veïnes del Masnou, en benefici de la 
qualitat de vida i la sostenibilitat.

A Fem Masnou apostem per una vila 
pensada per a les persones, especialment per 
als infants, i creiem, per tant, que cal regular 
l’aparcament i reduir l’ús del cotxe privat, 
però no estem d’acord amb la proposta de 
zona verda tal com es planteja. 

Prou privilegis
Comencem per una anècdota tanmateix 
significativa. Els regidors i regidores 
tenen places d’aparcament gratuïtes 
reservades a l’Ajuntament, a les quals Fem 
Masnou va renunciar el primer dia de la 
legislatura. Sembla un bon moment per 
acabar amb aquest privilegi.

Més participació i transparència
Cal un procés participatiu específic per 
fer partícip la ciutadania d’un canvi de 

model que entra en conflicte amb uns 
costums que la realitat climàtica demana 
canviar. Per això és necessari un debat 
obert, transparent que s’allunyi de l’actual 
obscurantisme del Govern municipal.

Sense diferències entre barris
El projecte del Govern preveu 
zones verdes en determinats barris 
mentre que en d’altres no es regularà 
l’estacionament al carrer. Pensem que cal 
regular l’estacionament a tot el poble, 
corresponsabilitzant del canvi tot el veïnat, 
evitant afavorir el comerç de determinades 
zones en detriment del d’altres.

Progressivitat
El deu per cent més ric del planeta emet 
el cinquanta per cent de la contaminació. 

No tothom, per tant, ha de pagar el mateix, 
tal com planteja el Govern. Cal tenir en 
compte factors com la renda, l’ús que es fa 
del vehicle o el nombre de vehicles a l’hora 
de plantejar bonificacions i recàrrecs. No 
podem instaurar un model on qui menys 
té, en proporció, pagui més.

Transport públic
La millor política per reduir l’ús del cotxe 
és millorar el transport públic. Per aquest 
motiu, des de Fem Masnou hem proposat 
la gratuïtat del bus urbà o, encara més 
urgent, l’establiment de busos exprés cap 
a Barcelona, però el Govern municipal 
s’ha oposat a les dues propostes. La 
zona verda ha de ser una nova font 
d’ingressos, no l’única, per millorar el 
transport públic.

RECUPERAR L’ECONOMIA ÉS 
JUSTÍCIA SOCIAL

Com a regidora de Promoció Econòmica, 
defenso la nova reforma laboral aprovada 
al Congrés de les Diputades i Diputats fa 
uns dies, i que ja comença a donar els seus 
fruits, augmentant un 15% els contactes 
indefinits en poc més d’un mes.

Aquesta norma suposa un canvi de 
paradigma en les relacions laborals 
d’aquest país, amb una garantia 
en l’estabilitat de l’ocupació i la 
transformació del mercat de treball.

És la primera vegada que els agents 
socials i econòmics, avalats pel Govern 
de l’Estat, s’han posat d’acord davant la 
situació actual i la necessitat de posar fi a la 
precarietat i la temporalitat de les persones 
treballadores.

Retorna el diàleg social quan veiem que 
la política és teixir acords mitjançant 
la negociació, i arribar a acords pel bé 
comú, en aquest cas, pel benestar de les 

treballadores i treballadors del nostre país. 
I no val el no pel no, ens hi juguem molt.

Desapareix el contracte d’obra i serveis, i 
s’afavoreix l’estabilitat en l’ocupació, 
ja que el contracte prevalent serà el 
contracte indefinit. En el cas que finalitzi un 
conveni i davant la falta d’acord, els drets 
i garanties de les persones treballadores 
es perdien al cap d’un any, però a partir 
d’ara els convenis no decauran. Es deroga 
la prioritat del conveni empresa. I, com a 
conseqüència, cap conveni d’empresa 
no podrà estar per sota del conveni 
sectorial. Això farà pujar el salari a molts 
treballadors i evitarà la competència 
deslleial entre empreses. Cap empresa no 
podrà pactar res per sota dels salaris del 
sector. També, regula la subcontractació. A 

partir d’ara les subcontractacions estan 
obligades a prestar els seus serveis amb 
les condicions del conveni del sector. 
Això posa fi als abusos de les empreses 
multiservei, que donaven el servei en 
condicions inferiors a les del sector. Hi 
haurà contractes de formació. Els joves 
només hem conegut la temporalitat i 
la precarietat. Des d’ara s’aposta per una 
formació plena per a l’entrada al mercat 
laboral, formació dual per integrar els 
joves al món laboral i amb l’aplicació 
dels convenis del sector: sense abusos, ni 
amagant una relació laboral normal amb 
contractes de formació en precari.

Al cap i a la fi, una reforma que 
necessitàvem i esperàvem. 

TRIBUNA POLÍTICA

SÍ ALS VIANANTS, SÍ A LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE

Des d’ERC-AM sempre hem apostat per 
la mobilitat sostenible, amb la creació 
d’espais amables per als vianants que 
mai abans no havien existit al Masnou. 

ZONA VERDA

El més senzill per al nostre grup municipal, 
respecte a la zona verda, seria callar i deixar 
que el Govern municipal es desgastés 
amb un projecte mal plantejat i pitjor 
comunicat. La manca de model de poble 
condiciona un Govern que, d’una banda, 
diu a la ciutadania de la meitat del poble 
que cal una zona verda per reduir l’ús del 
cotxe, mentre a l’altra meitat del poble 
promou un pelotazo urbanístic basat en 
l’ús del cotxe privat.
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Grup Municipal 
de la CUP-AM

antitransfuguismo, cuando les conviene, 
abren las puertas de sus partidos a 
políticos expulsados de sus formaciones 
que no devuelven sus actas.

O como hemos visto en Masnou, si para 
sacar adelante unos nuevos pelotazos 
urbanísticos, ERC necesita comprar una 
mayoría absoluta, pues le ofrece al PSC 
entrar en el Gobierno con buenos sueldos, 
y pelotazos aprobados. 

Pero ¿y la voluntad popular? ¿También se 
puede comprar? Afortunadamente, NO.

Es decir, ERC puede haber conseguido a 
golpe de talonario una mayoría absoluta 
en el pleno del Masnou, que, de entrada, 
parecería suficiente para imponer sus 

medidas a los ciudadanos. Ahora bien, 
¿qué pasa cuando el ciudadano se entera, 
se organiza y se rebela?

Me refiero al intento de implantación de 
zona verde en ciertos puntos de nuestra 
población que la entidad Ocata Activa 
ha estudiado en profundidad, llegando 
a la conclusión (compartida por este 
grupo) de que se trata de una medida 
únicamente recaudatoria que no solventa 
los problemas de estacionamiento, y, por 
lo tanto, posicionándose claramente en 
contra e iniciando acciones para suspender 
su puesta en funcionamiento. ERC y el PSC, 
alejados de la ciudadanía, se empeñan 
en aprobar su hoja de ruta y quieren 
eludir el debate y la participación con los 

vecinos afectados, iniciando un proceso de 
participación con ellos. 

Y lo más seguro es que rehúyan un proceso 
de participación porque pierden el 
control. Pueden comprar concejales para 
asegurarse una mayoría, pero no pueden 
comprar la voluntad popular, por lo que lo 
único que les queda, es ignorarla.

Pero eso no es hacer política. Política es 
defender tus propuestas no solo en el 
pleno donde tienes una mayoría de votos, 
sino ante los ciudadanos, explicándoles 
los motivos e intentando convencerlos de 
las virtudes de tus acciones. Pero claro, si 
gobiernas a base de talonario, cualquiera 
se enfrente a la ciudadanía…! Menuda es 
ésta cuándo se despierta!

Romà López
Portaveu del 
Grup Municipal 
JxCAT-Units

‘PELOTAZO’ A LA MASNOVINA 
 
Fa un any, el Govern (ERC-PSC) va portar 
al Ple l’aprovació inicial d’una modificació 
del planejament urbanístic a Can Bernades 
(Càmping Masnou). Aquesta modificació 
suposava doblar l’edificabilitat al sector, 

passant dels 5.700 m2 que preveu l’actual 
planejament a  11.700 de m2, i quadruplicar 
el nombre d’habitatges, passant de cases 
adossades a blocs de fins a cinc plantes. 
El Masnou és el segon municipi més 
densificat de la comarca (només per 
darrere de Premià de Mar). Al municipi, 
cada any i des del 2015, hi ha més 
defuncions que naixements i el 6% del 
parc d’habitatge és buit. Per tant, no hi 
ha necessitat de construcció d’obra nova. 
Durant aquest mandat el nostre model 
de poble queda amenaçat per un seguit 
de modificacions urbanístiques que el 
Govern està implementant, d’increment 
de la densitat, que ens aboquen cada cop 
més al model de l’àrea metropolitana. Però 
amb un greu hàndicap afegit: l’orografia. 

Sembla que el Sr. Alcalde, llicenciat en 
Geografia, encara no se n’ha adonat.
 
L’aprovació inicial va anar seguida de la 
presentació d’al·legacions per part del 
nostre grup municipal i dels veïns del 
Bellresguard. La resposta del Govern va 
ser una petita modificació del document, 
però mantenint l’edificabilitat i el nombre 
d’habitatges. Es va tornar a tramitar una 
nova aprovació inicial a la qual vam tornar 
a presentar al·legacions, les quals van ser 
refusades amb els únics vots de l’Equip de 
Govern (ERC-PSC).
 
Considerem que aquesta modificació 
urbanística només obeeix als interessos 
particulars de la propietat, però en 

absolut a l’interès general. D’altra banda 
pensem que és plena d’irregularitats, 
les quals ja hem posat de manifest a les 
al·legacions. Una és el fet de justificar 
la inviabilitat econòmica de l’actual 
planejament al sector al·legant que el 
cessament de l’activitat del càmping ha 
de ser indemnitzat amb 900.000 euros, 
quan el càmping no té cap activitat des de 
fa temps i actualment la societat està en 
liquidació.   
 
Al Ple del mes passat, quan es va 
aprovar provisionalment la modificació 
urbanística, vam advertir que actuaríem 
en conseqüència i així ho hem fet: hem 
denunciat els fets a la Fiscalia, perquè sigui 
la justícia qui tingui la última paraula. 

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

¿TODO TIENE UN PRECIO?

Comprar voluntades políticas es 
relativamente fácil, o al menos es lo que 
nos demuestran los partidos mayoritarios 
cada vez que les hacen falta votos de 
diputados o concejales. Por mucho pacto 

Ple de Totes som un grup de dones 
diverses del Masnou a les quals ens uneix 
un objectiu comú: canviar el context 
polític i social que ens oprimeix.

Aquest canvi només serà possible 
estant organitzades i utilitzant totes les 
estratègies possibles: empoderament, 

formació, debat, difusió i acció directa. 
És per això que el març d’enguany farà cinc 
anys que vam crear l’assemblea, per, des 
del nostre entorn més immediat, fer tot el 
possible per generar aquest canvi. Pensem 
que, com a comunitat, com a poble, estem 
obligades a fer el necessari per revertir la 
situació.

Conscients i agraïdes pels drets 
aconseguits per les nostres antecessores, 
entenem que la lluita feminista no 
és només necessària, sinó quasi 
obligatòria, ja que les nostres vides 
en depenen. Les dades sobre casos de 
violències masclistes són reveladores: una 
de cada tres dones al món en pateix.

Des de ben petites patim una pressió 
estètica feroç que ens imposa un 

estereotip de dona impossible d’assolir, 
que ens frustra, ens obsessiona i ens 
destrossa l’autoestima. En l’àmbit laboral 
se’ns menysté: la diferència salarial 
entre homes i dones al món és d’un 
21% i tenim limitacions per ascendir 
professionalment cap als càrrecs de 
més responsabilitat. Alhora, les tasques 
de la llar, de reproducció i de cures que 
realitzem majoritàriament les dones i 
que són imprescindibles per garantir 
el manteniment de la vida no tenen un 
valor reconegut econòmic, social, ni 
institucional.

Les sentències judicials en casos de 
violència masclista són inacceptables. 
Sovint es qüestiona el nostre testimoni 
convertint-nos en culpables quan 
som víctimes. La justícia patriarcal que 

l’Estat empara envia un missatge clar als 
agressors: impunitat. Aquest fet genera 
una sensació d’inseguretat i por en totes 
nosaltres.

Fem una crida a totes les dones, lesbianes, 
trans i identitats dissidents del Masnou a 
unir-se a l’assemblea.

Perquè juntes som més fortes, perquè 
organitzades som imparables, perquè 
n’estem fartes, perquè ens volem vives 
i perquè pensem que la lluita feminista 
de classe és el camí per canviar-ho tot!

Forma part del canvi! Participa-hi!

IG: @pledetotes
FB: www.facebook.com/pledetotes
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