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Som a tocar de la normalitat, amb l’ús de la mascareta reduït a determinats àmbits. Malgrat
aquesta situació positiva, no podem oblidar tot el que hem viscut al llarg d’aquesta pandèmia
ni deixar de mantenir les alertes necessàries per afrontar qualsevol crisi sanitària o rebrot que
es pugui produir. Ha arribat un mes de maig amb moltes activitats. Acabem de celebrar amb
èxit una nova edició de la Fira Comercial i Gastronòmica a l’espai de la plaça Nova de les Dones
del Tèxtil. Som també en el Mes de les Famílies i, a banda de les activitats que s’organitzen per
commemorar-lo, el Govern municipal continua compromès amb tot un conjunt de mesures de
suport que anem desplegant: la tarifació social a les escoles bressol (aquest curs que ve s’inicia
la gratuïtat de P2 a les escoles bressol públiques de l’Ajuntament), els ajuts a les famílies, el
servei d’intervenció de suport als infants i adolescents o l’enfortiment dels serveis socials bàsics.
Estem ja finalitzant un conjunt d’obres a l’espai públic. Malgrat algunes dificultats fruit de la
crisi econòmica que patim, ens n’estem sortint: un tram del carrer de Navarra, la conversió
en zona de vianants d'una part dels carrers de l’Uruguai i del Brasil, la millora dels carrers de
la Selva i del Pallars, l’equipament dels Masovers o les noves pistes esportives del parc de
Vallmora. Però també ben aviat iniciem altres actuacions programades en les inversions del
Govern. La transformació urbana del Masnou no persegueix cap altra cosa que millorar la
qualitat del nostre espai públic. També ho persegueix, en l’àmbit de la sostenibilitat, la prova
pilot que arrenquem de la recollida dels residus porta a porta en una zona del municipi.
Al Ple del mes d’abril vam poder incorporar més recursos pel pressupost d’enguany, que
comportarà disposar de més capacitat per afrontar els reptes d’aquest any 2022. Un cop
tancat el balanç pressupostari de l’any 2021 podem estar satisfets d’haver complert prop del
90 % dels objectius marcats i mantenir una capacitat inversora important.
I, finalment, vull comentar que per fi el Masnou tindrà una plaça dedicada a l’U d’Octubre
del 2017, que va representar la mobilització de molts masnovins i masnovines per exercir el
nostre dret a l’autodeterminació.
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Prova pilot al Masnou de recollida de residus
porta a porta
S’inicia el 23 de maig en una zona concreta del centre del municipi
seu edifici segons el calendari
establert, i, finalment,
hauran d’entrar els cubells
un cop s’hagin recollit. No
es recolliran els residus que
no es corresponguin amb
el calendari, ni aquells que
vinguin barrejats sense que
hagin estat seleccionats a casa.

Kit que es facilita al veïnat que participa a la prova pilot. JOAN CIMA

E

l 23 de maig es posa en
marxa el primer servei
de recollida selectiva
de residus porta a porta
al municipi. La prova pilot
consisteix en l’eliminació dels
contenidors del carrer (excepte
els de vidre) per tal que els
veïns i veïnes puguin deixar els
residus ben separats davant
la porta de casa, en uns dies i
horaris determinats per a cada
fracció. La iniciativa engloba
uns 370 habitatges cèntrics
del Masnou, concretament
els del nucli comprès entre els
carrers del Torrent de Vallmora,
Montevideo, Vallromanes,
passatge de Riquers i avinguda
de Cusí i Furtunet.

Abans de començar la recollida,
s’està informant els veïns i
veïnes de la correcta separació
de la brossa i se’ls facilita un kit
que inclou un cubell airejat per
a l’orgànica, un segon cubell
per a l’orgànica amb xip (per
treure’l al carrer), un cubell de
40 litres multifracció (de color
taronja), un paquet de bosses
compostables, un imant de
nevera amb el calendari dels
dies de recollida i adhesius
per identificar la bossa del
tèxtil sanitari. Primerament
caldrà que separin els residus
correctament a casa; després,
hauran de treure el cubell
corresponent entre les 20 i
les 22 h davant la porta del

Des de l’Ajuntament es demana
la implicació veïnal, ja que per
assegurar l’èxit d’aquest nou
sistema és necessari un canvi
d’hàbits cap a la reducció de la
generació de residus, la correcta
separació i el compliment del
calendari i l’horari.
> Campanya informativa
al veïnat
S’han programat dues sessions
informatives a la Sala Joan
Comellas de l’Edifici Centre,
el dimarts 26 d’abril i el dijous
5 de maig. Han estat sessions
participatives i de debat per
explicar la necessitat de canviar
el sistema de recollida de residus
i escoltar l’opinió de les persones
implicades. Tot i que no han
tingut una participació gaire alta,
la bona predisposició a separar
bé la brossa ha estat evident.
Aquestes trobades se sumen a
les diverses realitzades als portals
dels habitatges plurifamiliars. A
més a més, s’ha editat un fullet
amb l’explicació del nou sistema i
el detall de com s’haurà de lliurar
cada residu.
Els veïns i veïnes de l’àmbit on
es farà la prova pilot de recollida
de residus porta a porta tenen

temps de recollir aquest kit fins
al 21 de maig al punt informatiu
(al Complex Esportiu). Per
recollir el kit caldrà portar
la carta que s’haurà rebut a
casa, en la qual constarà la
identificació de l’habitatge.
Els informadors ambientals
també visitaran les llars de les
persones que no hagin recollit
el seu kit per lliurar-los-el a casa.
> Aposta per un municipi
sostenible i capdavanter en la
lluita contra el canvi climàtic
Són diverses les iniciatives ja
preses per l’Ajuntament en
aquest sentit. El Pla d’actuació
municipal per al mandat
2019-2023 recull, entre les
seves actuacions, estudiar
les possibilitats de millora del
sistema de recollida de residus,
implementant proves pilot quan
sigui necessari, per tal d’assolir
nivells més alts de recollida
selectiva, fet cabdal per reduir
les emissions de gasos d’efecte
hivernacle. Al Ple municipal
també s’han fet diferents
pronunciaments en aquesta
línia, com ara la declaració del
Masnou com a municipi en
emergència climàtica o l’adhesió
al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses
pel Clima i l’Energia.

E s van fer dues sessions
informatives sobre el sistema
porta a porta. CEDIDA

CRIDA A LA IMPLICACIÓ

E n comptes de dipositar les deixalles als contenidors de reciclatge, es
deixaran a les portes dels edificis. JOAN CIMA
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A més de la correcta
separació dels residus,
cal complir el calendari i
l'horari establerts

L’Ajuntament ha contractat
l’empresa de projectes
socioambientals EntornA3 per
a la gestió del projecte porta a
porta.
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VOTACIONS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 28 D’ABRIL DE 2022

SÍ

ABSTENCIÓ

Fem Masnou,

Aprovació de l’expedient número 5/2022, de modificació de
crèdit sota la modalitat de suplement i crèdit extraordinari, i
canvi de finançament de projectes i inversions.

12 ERC i PSC

2 Cs

Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit
1/2022 de despeses de l’exercici 2021 amb càrrec a l’exercici
2022.

12 ERC i PSC

9 JxCAT-Units,
Cs i CUP

Aprovar inicialment l’expedient número 7/2022 de
modificació pressupostària, en la modalitat de suplement
de crèdit, finançat amb baixes de crèdits d’altres partides
del pressupost no compromeses, baixa de projectes i no
disponibilitat de crèdits.

12 ERC i PSC

Cs
9 JxCAT-Units,
i CUP

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys
d’ús públic local.

PSC
i CUP
13 ERC,

3 Fem Masnou

Suspensió i modificació de l’encàrrec de la gestió del servei a
Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (SUMEM),
per la prestació del servei públic municipal d’estacionament
regulat de vehicles.

13

8 JxCAT-Units
i Cs

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de
l’establiment del servei públic municipal d’estacionament
regulat de vehicles.

PSC
i CUP
13 ERC,

3 Fem Masnou

i Cs
5 JxCAT-Units

Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic i naturalesa no tributària
(PPCPNT) per estacionament de vehicles de tracció mecànica
en aparcaments municipals soterrats.

PSC
i CUP
13 ERC,

3 Fem Masnou

i Cs
5 JxCAT-Units

Autorització del canvi de titularitat del contracte d’explotació,
mitjançant concessió demanial, de l’àrea de servei número
4 al davant del carrer del Pintor Villà, LIC 11/2020.

17

ERC, PSC
i CUP

Fem Masnou,

Fem Masnou,

Masnou
i CUP
4 Fem

ERC, PSC,

3 JxCAT-Units

1 CUP

3 JxCAT-Units

2 Cs

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de
la concessió de subvencions per a la compra de bicicletes
elèctriques pel procediment de competència no competitiva.
Verificació del Text refós de la modificació puntual del PGOU
del Masnou en el sector 10 Llevant, La Colomina N3.

12 ERC i PSC

Moció presentada pel Grup Municipal de Cs en què sol·licita la
millora del servei que presta l’Organisme de Gestió Tributària
(ORTG) de la Diputació de Barcelona a la seva oficina del Masnou.

i
8 Masnou
JxCAT-Units

Moció presentada pel Grup Municipal de Cs en què sol·licita
que el servei de neteja d’edificis i dependències municipals
passi a prestar-se de forma directa i amb personal propi.

i
9 JxCAT-Units
CUP

Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-Units per
tal que la prova pilot de la zona verda sigui gratuïta per als
residents i s’implementi el disc horari a la zona blava existent
a l’àmbit de la prova pilot.

i Cs
5 JxCAT-Units

Cs, Fem

Fem Masnou,

Cs
9 JxCAT-Units,
i CUP

1 CUP

Cs, Fem Masnou,

ERC, Fem Masnou,

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal
d’ERC-AM en suport al Sàhara Occidental.

18 JxCAT-Units,
Cs i CUP

Declaració institucional presentada pels grups municipals
d’ERC i PSC d’adhesió a la Declaració per a uns municipis i
comunitats cuidadores.

UNANIMITAT

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs
en què sol·licita l’ampliació de l’horari de l’oficina de Correus
situada a la nostra població.

UNANIMITAT

EL MASNOU VIU MAIG 2022

i Cs
5 JxCAT-Units

ERC, PSC,
JxCAT-Units
i Cs

Masnou
17 Fem
i Cs
ERC, PSC,
Masnou
16 Fem
i CUP

Pròrroga del Pla d’igualtat municipal 2022.

i
7 JxCAT-Units
CUP

Fem Masnou,

12 ERC i PSC
12 ERC i PSC

3 Fem Masnou
3 PSC

* 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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El Ple de l’abril aprova un romanent de gairebé
1,5 milions d’euros per fer inversions

E

l Ple del mes d’abril
va aprovar un seguit
de modificacions
pressupostàries de suplement
de crèdit (partides afectades per
la manca d’ingressos) i crèdit
extraordinari (partides de nova
creació), una part del romanent
de tresoreria de l’Ajuntament
que permetrà incrementar les
inversions per a aquest 2022 en
1.474.286 euros addicionals.
Entre les partides a què
es destinarà el romanent,
destaquen temes vinculats a
l’àmbit de la cultura —molts
sobrevinguts per la reubicació
d’actes de la Festa Major per
les obres a l’estació d’Ocata—,
plaques fotovoltaiques en
edificis municipals i, també,
algunes inversions, tant en
l’àmbit de la informàtica com
en millores a l’entorn del
Cementiri i en equipaments
esportius. L’alcalde, Jaume
Oliveras, va explicar que
aquestes modificacions de
crèdit es complementarien amb
233.217 euros més atorgats pel
Programa de resiliència local de
la Diputació de Barcelona, que
permetria augmentar partides
de caràcter social, sostenibilitat
i promoció econòmica,
suplementant així algunes de
les polítiques programades pel
Govern. Les ajudes d’aquest
ens supralocal tenen com a
objectiu afavorir la recuperació
econòmica després de la
pandèmia.
Els grups de l’oposició van
llançar retrets per mostrar
la seva disconformitat amb
la gestió dels diners públics.
Mireia Noy (CUP) va parlar
d’inversions “amb una finalitat
clarament electoralista, de
posar el poble bonic”, que
“no resolen la problemàtica
més important del nostre
poble: l’habitatge”. Romà
López (JxCAT-Units) va criticar
la manca de coparticipació:
“Ens hauria agradat treballar
tranquil·lament per poder fer
propostes i sentir-nos còmodes
i partícips, i no l’estratègia

habitual d’aquest Govern, que
és anar fent modificacions de
crèdit regularment.” No obstant
això, el debat polític d’aquestes
modificacions pressupostàries
es va centrar en la “dificultat
a l’hora de fer una traçabilitat
dels diners públics”, al parer del
grup municipal Fem Masnou. La
seva portaveu, Neus Villarubia,
va analitzar en quines partides
es deixaven de gastar els diners
del pressupost aprovat i en
quines s’executaven. La regidora
va afirmar que “el 40 % dels
romanents afegits al pressupost
de l’any passat van quedar
sense gastar” i que, per tant, “és
molt difícil saber si s’acabarà
aplicant o no allò que votem
avui”. L’alcalde va desmentir les
afirmacions de Villarubia amb
xifres: “El nivell d’execució del
pressupost de l’Ajuntament del
Masnou és molt alt, al voltant
del 90 %, i la partida de prestació
d’ajuts socials ronda el 90 % i la
d’ajuts a l’habitatge, el 100 %”.
“Pel que fa al manteniment de la
via pública ordinari, li asseguro
que es gasta absolutament tot”,
va afegir. Per tancar el debat, el
batlle va recordar que “quan es
fan modificacions de crèdit s’han
de posar els diners en propostes
de les quals es tingui la certesa
que es podran executar durant
l’any en curs” i també que “la
concessió de subvencions
representa uns canvis de
finançament que requereixen
moure les partides”.
> L a mobilitat torna a ser
objectiu de debat al Ple
Els punts relacionats amb
canvis deguts a la implantació
de la prova pilot de zona verda
d’estacionament van tornar a
deixar palesa la disconformitat
d’una part de l’oposició amb
aquest nou projecte per al
municipi. A la sessió de l’abril
es van reproduir debats ja
mantinguts en plens anteriors
i, en aquesta ocasió, els grups
municipals de Fem Masnou i
JxCAT-Units van demanar-ne
la retirada, apel·lant a la manca
de consens amb la ciutadania.
El regidor de Mobilitat, Albert

E ls edils van acordar continuar portant la mascareta a la sessió excepte
en les intervencions. YOUTUBE
Alfaro, va tornar a explicar
la finalitat de la implantació:
facilitar l’estacionament
del veïnat de l’àmbit i
reduir el trànsit rodat i, en
conseqüència, la contaminació
acústica i ambiental. “Només
amb solucions valentes i
tècnicament contrastades i
avalades per altres municipis
podrem millorar un dels
aspectes més complexos
del Masnou”, va dir. Al Ple es
va procedir a la suspensió i
modificació de l’encàrrec de la
gestió del servei a l’empresa
municipal SUMEM per a la
prestació del servei públic
municipal d’estacionament
regulat de vehicles. El segon
tinent d’alcalde, Ernest Suñé,
va explicar que aquesta qüestió
responia a la reformulació del
disseny del servei inicialment
previst el febrer de 2021, “que
havia comportat que alguns
dels apartats continguts en el
Plec de condicions que regulen
l’encàrrec per a la prestació del
servei no poguessin aplicar-se
d’acord amb les previsions
inicials”. També en aquest Ple,
el Grup Municipal de JxCATUnits va presentar una moció
per demanar la gratuïtat per als
residents de la zona verda i la
implementació del disc horari a
la zona blava existent a l’àmbit
de la prova pilot. La proposta no
va ser aprovada.

Es tracta d’una mesura per
contribuir a la promoció de la
bicicleta com a mitjà de transport
respectuós amb l’entorn
mitjançant la subvenció d’una
part de la compra de bicicletes
elèctriques (fins a 500 euros) als
masnovins i masnovines. Frans
Avilés (Cs) va votar-hi en contra i
va titllar la mesura d’aberrant per
diverses qüestions. La primera,
de caràcter polític: “El Masnou no
està preparat perquè hi circulin
les bicicletes.” I, la segona, des del
punt de vista econòmic: “És una
manera irracional de llençar els
diners dels contribuents, perquè
no es tindrà cap control de
l’execució”. Albert Alfaro, el regidor
de Mobilitat, va respondre-li que
“no estem inventant res, fem el
que fan altres administracions i
és una còpia del que fa l’Autoritat
del Transport Metropolità”. Des
de l’Equip de Govern es va
explicar que aquesta mesura es
complementarà amb d’altres
de futures, com els bicibox o
la implementació a la calçada
d’àmbits, en els quals es pot
garantir la convivència entre la
bicicleta i altres tipus de
vehicles.
Crònica sencera

Al Ple de l’abril també es va
aprovar una altra proposta per
fomentar la mobilitat sostenible.
EL MASNOU VIU MAIG 2022
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Un Ple extraordinari
i urgent dona llum verda
a la reurbanització de dos
carrers del Masnou

E

l 5 de maig es va celebrar un
Ple extraordinari i urgent molt
breu per tractar dos temes
urbanístics relacionats amb projectes de
reurbanització de dos trams de carrers
del municipi.

Casanova, en el tram comprès entre
l’avinguda de Joan XXIII i el Torrent
d’Umbert. El segon, al Masnou Alt, és el
carrer de Can Mandri, al tram entre el
carrer de la Pollacra Goleta Constanza i el
carrer de Montserrat Roig i Fransitorra.

Els primer és sobre el nucli antic del
Masnou. Es tracta del carrer de Rafael

Les diferents formacions polítiques van
votar en el mateix sentit tots dos punts.

Votacions del Ple municipal extraordinari i urgent del 5 de maig de 2022
Sí

Aprovació inicial del projecte
de reurbanització del carrer
de Rafael Casanova, en el tram
comprès entre l’avinguda de
Joan XXIII i el Torrent d’Umbert
del Masnou.

Aprovació inicial del projecte
de reurbanització del carrer
de Can Mandri, tram entre el
carrer de la Pollacra Goleta
Constanza i el carrer de
Montserrat Roig i Fransitorra
del Masnou.

13

ERC, PSC i CS

13

ERC, PSC i CS

Abstenció

No

7

Fem Masnou,
JxCAT-Units
i CUP

7

Fem Masnou,
JxCAT-Units
i CUP

* Quan el total de vots no suma 21 significa que no hi eren presents tots els regidors
i regidores.

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació de l’expedient número 5/2022 de
modificació de crèdit sota la modalitat de
suplement i crèdit extraordinari, i canvi de
finançament de projectes d’inversions.
Del 3 al 23 de maig.
Aprovació inicial de l’expedient número 7/2022
de modificació pressupostària, en la modalitat
de suplement de crèdit, finançat amb baixes
de crèdits d’altres partides del pressupost
no compromeses, baixa de projectes i no
disponibilitat de crèdits. Del 3 al 23 de maig.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació
de l’establiment del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles.
Del 19 de maig a l'1 de juliol.
Aprovació inicial de l’ordenança reguladora
de la prestació patrimonial de caràcter públic
i naturalesa no tributària (PPCPNT) per
estacionament de vehicles de tracció mecànica
en aparcaments municipals soterrats.
Del 3 de maig al 14 de juny.
Aprovació inicial de les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions
per a la compra de bicicletes elèctriques pel
procediment de competència no competitiva.
Del 19 de maig a l'1 de juliol.
Aprovació provisional de l’establiment del preu
públic 4 per la prestació del servei d'escola
bressol municipal. Del 3 de maig al 14 de juny.
Aprovació inicial del projecte de reurbanització
del carrer de Rafael Casanova, en el tram
comprès entre l’avinguda de Joan XXIII i el
Torrent d’Umbert del Masnou.
Del 13 de maig al 27 de juny.
Aprovació inicial del projecte de reurbanització
del carrer de Can Mandri, tram entre el carrer
de la Pollacra Goleta Constanza i el carrer de
Montserrat Roig i Fransitorra del Masnou.
Del 13 de maig al 27 de juny.

EL MASNOU VIU MAIG 2022
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INSTITUCIONAL

El Masnou tindrà una plaça de l’U d’Octubre
L’actual plaça del Duc d’Ahumada rebrà aquest nom en memòria del
referèndum de l’1 d’octubre del 2017

E

l canvi de nom de la plaça
del Duc d’Ahumada per la
plaça de l’U d’Octubre ja
és definitiu. No s’han presentat
al·legacions ni reclamacions
a l’aprovació inicial que es va
fer al passat Ple del febrer i
que va tirar endavant amb 15
vots a favor (ERC, Fem Masnou,
JxCAT-Units i CUP) i 5 en contra
(PSC i Cs). Les seccions locals
de l’Assemblea Nacional
Catalana i Òmnium Cultural
també han promogut que el
Masnou tingui un espai públic
que recordi aquesta efemèride.
El proper 1 d’octubre de 2022
hi ha programat un acte simbòlic
per celebrar aquest nou nom
per a la plaça on actualment
s’està construint una promoció
d’habitatges protegits. Un cop

A l'entorn de la nova plaça s'hi està construint una promoció d'habitatges protegits. MIREIA CUXART
l’obra estigui acabada es farà
l’acte d’inauguració oficial.
Aquest canvi en el nomenclàtor
municipal se suma al recentment
inaugurat passeig del

CINC ANYS

Els cinc anys de
l'efemèride se celebraran
amb un acte simbòlic
el proper 1 d'octubre

Bellresguard (abans anomenat
passeig de Joan Carles I).
Ambdós s’han fet a proposta
del Grup de Treball d’Honors
i Distincions del Consell de
Patrimoni del Masnou.

El consistori rep diversos reconeixements
per la feina feta
L’Ajuntament renova el Segell Infoparticipa de qualitat i transparència
de la comunicació pública local

E

ntre els mesos d’abril i
maig, l’Ajuntament del
Masnou ha rebut diversos
reconeixements que avalen la
feina que s’està duent a terme
des de la corporació. D’una
banda, ha obtingut, de nou,
el Segell Infoparticipa a la
qualitat i la transparència de
la comunicació pública local.
Per quart any consecutiu, l’ens
local compleix el cent per cent
dels indicadors que avalua el
grup de recerca ComSET, de
la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
D’altra banda, també ha
obtingut novament el segell

que atorga el Consorci de
l’Administració Oberta
de Catalunya (AOC) a les
administracions capdavanteres
en la transformació digital. El
Masnou ha estat guardonat
dins el top 10 dels municipis
que tenen entre 20.000 i 50.000
habitants.
A més, un total de deu
distintius Biosphere han
estat aconseguits per tres
equipaments municipals (el
Museu Municipal de Nàutica,
l’Oficina de Turisme i el
Centre d’Empreses Casa del
Marquès); quatre comerços
(Restaurant Tresmacarrons,
Grus Apartaments, Terrassa de

DISTINTIUS DIVERSOS

L'ens local també
ha destacat per
l'administració electrònica
i el turisme sostenible

Mar Apartament i Maresme
Waves); les platges i el port.
Es tracta d’uns segells que
reconeixen cada any l’aposta
pública i privada pel turisme
sostenible.
EL MASNOU VIU MAIG 2022
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EMPRESA

El conseller Roger Torrent advoca al Masnou
per la reindustrialització del país
El titular d’Empresa i Treball assenyala les oportunitats que genera la
transformació del model productiu a les jornades Cafè i Empresa
el paper clau que han de tenir
les administracions com a
corretja transmissora entre la
investigació acadèmica, com a
generadora de coneixement, i
el món empresarial.

Una quarentena d'assistents van escoltar la dissertació de Torrent. DOMÈNEC CANO

L

a trobada Cafè i Empresa
del 6 de maig va tenir com
a convidat el conseller
del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de
Catalunya, Roger Torrent,
que va fer una anàlisi de les
amenaces i les oportunitats
del teixit productiu català
davant l’actual conjuntura
internacional, plena de “reptes
globals que impacten en el
dia a dia de tots els ciutadans
i ciutadanes”. Malgrat les
dificultats, es va mostrar
optimista davant el canvi de
paradigma que recorre Europa.
Torrent va considerar que és
antagònic respecte al dogma
de l’anomenada austeritat que
es va imposar arran de la crisi
econòmica del 2008.
> Oportunitats i debilitats
Per a Torrent, “la
reindustrialització del país és

una de les claus per aprofitar
les oportunitats actuals”, en
referència a l’aposta de la Unió
Europea per transformar el
model productiu, a favor de
les energies renovables, la
innovació, la digitalització i
la formació. En aquest sentit,
va afirmar que “Catalunya
està molt ben posicionada”
per atreure les inversions
que s’estan mobilitzant
amb aquest objectiu, com
els fons Next Generation.
El conseller va recordar la
tradició industrial del país,
el seu múscul empresarial i
la seva capacitat per atreure
talent i inversions, entre altres
fortaleses.
Va citar també els programes
i els ajuts que mobilitza la
Generalitat de Catalunya per
donar impuls a l’economia
productiva, i va recomanar als
empresaris que aprofitessin

el suport que presta ACCIÓ,
l’Agència per la Competitivitat
de l’Empresa. Alhora, va
esmentar alguns dels
projectes que estan en marxa,
com el foment de la indústria
del vehicle elèctric, la creació
del xip europeu o l’aposta per
produir hidrogen verd com a
una nova font d’energia.
I és que el titular d’Empresa i
Treball va insistir en la urgència
d’accelerar la transició cap
a un nou model energètic
basat en les renovables, per
tal de fer front a l’emergència
climàtica, però també per
tal que Europa redueixi la
dependència envers els països
extractors de combustibles
fòssils, com “la Rússia de Putin”.
A més, va posar sobre la taula
la importància de l’aportació
de fons públics per transformar
el model productiu, així com

El conseller, però, també va
apuntar algunes debilitats.
En el cas català, va subratllar
que cal potenciar la formació
professional, especialment
en disciplines tècniques, com
les enginyeries, i millorar
la interrelació amb el món
empresarial per poder
preveure amb antelació “les
professions en què hi haurà
més demanda de talent d’aquí
a deu o quinze anys”. En relació
amb això últim, va assenyalar
la manca de treballadors i
treballadores qualificats per
cobrir la demanda actual
d’aquests perfils professionals.
Al llarg de la xerrada, també
va sorgir la necessitat
d’incorporar més dones als
sectors tecnològics.

Crònica sencera

Què són les jornades
Cafè i Empresa?
Són una iniciativa de
l’Ajuntament del Masnou
que té l’objectiu de crear
un espai de trobada, debat
i reflexió per a les empreses
del municipi i del seu
entorn.
EL MASNOU VIU MAIG 2022
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FAMÍLIES

El 23 de maig s’obren les inscripcions
del campus esportiu Fakaló
S'adreça als nascuts entre el 2006 i el 2012; a més a més, també s’atorgaran
subvencions per apuntar-se a qualsevol casal infantil que es dugui a terme
al Masnou

E

campus esportiu...) que es
dugui a terme al Masnou entre
el 20 de juny i el 30 de setembre
d’enguany, independentment
de si l’organitza un club
esportiu, una entitat o una
empresa. Entre altres requisits,
s’ha establert un topall
econòmic: la renda mensual
bruta de la unitat familiar no
pot superar els 4.000 euros.

ls infants i joves
empadronats al Masnou
poden inscriure’s al
campus esportiu Fakaló
d’enguany entre el 23 i el 31 de
maig, o fins que se n’exhaureixin
les places disponibles. És
imprescindible apuntar-s’hi
dins d’aquest període per
obtenir bonificacions sobre el
preu. Si no s’esgoten les places,
el 7 de juny s’iniciarà un segon
torn d’inscripcions, però sense
dret a bonificació i obert a
infants i joves empadronats en
altres municipis.
Es pot consultar tota la
informació i fer la inscripció,
a partir del 23 de maig, a
l’apartat del Fakaló de la
pàgina web
http://esports.elmasnou.cat/

Qui no pugui fer la inscripció
per Internet, pot demanar
cita prèvia trucant al número
de telèfon 93 557 18 60. Es
recomana concertar-la tan aviat
com sigui possible, ja que el fet
de sol·licitar una cita prèvia no
implica la reserva de cap plaça.
Els infants i joves empadronats
al Masnou que s’hi inscriguin
entre el 23 i el 31 de maig
tindran dret a una bonificació
del 25 % sobre el preu del
campus, tant si se sol·licita
el servei de menjador com si
no. A més a més, les famílies
nombroses o monoparentals
d’infants empadronats al
Masnou podran restar-hi un
descompte addicional del 10 %
sobre el preu subvencionat.
> Dos torns
Hi haurà dos torns de dues
setmanes de durada. El primer

14
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s’estendrà del 4 al 15 de juliol.
El segon, del 18 al 29 de juliol.
Els infants i joves que s’apuntin
al campus esportiu Fakaló
participaran en activitats
lúdiques i esportives i faran
una excursió d’un dia, inclosa
al preu total del campus.
Practicaran esports com
bàsquet, surf de vela, patí
català, tennis, vòlei platja,
futbol, waterpolo, caiac... Hi
ha 170 places per a cadascun
dels dos torns del campus.
D’aquestes, n’hi ha 40 amb
servei de menjador.
> Ajuts per a altres casals
El campus esportiu Fakaló
l’organitza l’Ajuntament
del Masnou, es fa en part
als equipaments esportius
municipals i s’adreça únicament
a infants i joves nascuts
entre els anys 2006 i 2012. Els
nens i nenes més petits i els
adolescents que optin per altres
activitats d’estiu també podran
sol·licitar ajuts municipals per
participar en qualsevol casal
que es realitzi al Masnou. En

aquests casos, la inscripció
l’ha de tramitar cada família
amb el club esportiu, l’entitat o
l’empresa que gestiona el casal
escollit.
En definitiva, l’Ajuntament
només organitza el campus
esportiu Fakaló. S’ha deixat
de fer el casal municipal que
es coneixia fins ara com el
Fakaló Infantil. Enguany s’ha
substituït per un programa
d’ajuts municipals adreçats a
infants i adolescents d’entre 3
i 16 anys (o estudiants de P3
a 4t d’ESO) empadronats al
Masnou. Es podrà subvencionar
la participació en qualsevol
activitat d’estiu (casal, esplai,

CASALS INFANTILS

S’ha deixat de fer el casal
municipal que fins ara es
coneixia com el Fakaló
Infantil; s’ha substituït per
ajuts municipals als infants
que participin en casals
del Masnou

Aquestes subvencions es
podran sol·licitar entre l’1
de juliol i el 7 d’octubre del
2022. En tot cas, s’hauran de
demanar després d’haver fet
l’activitat i haver-la pagada, ja
que cal aportar la factura i el
justificant de pagament, entre
altres documents. Val la pena
precisar que es pot fer un sol
tràmit per sol·licitar ajuts de les
tres línies establertes a les bases
reguladores de les subvencions
per a la igualtat d’oportunitats
de la infància i l’adolescència.
Cada línia atorga ajuts en un
d’aquests tres conceptes:
activitats d’estiu, activitats
extraescolars i llibres de text.
La convocatòria no està encara
oberta, si bé es preveu que
estigui enllestida al llarg de les
properes setmanes.
Les famílies que no puguin
avançar el pagament d’un casal
d’estiu poden adreçar-se als
Serveis Socials municipals. Hi
ha ajuts i tràmits específics per
garantir que els infants i joves
de famílies vulnerables puguin
fer activitats d’estiu. Es poden
aclarir els dubtes relacionats
amb el Fakaló i els ajuts a la
infància enviant un correu
electrònic a infancia@elmasnou.cat
o trucant a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, al número de
telèfon 93 557 17 77.

FAMÍLIES

El Consell d’Infants proposa que se celebri
una festa de la diversitat
La segona proposta més votada a la sessió plenària d’aquest òrgan de
participació ha estat l’organització d’una jornada esportiva

A

primers de maig
l’Ajuntament del
Masnou va acollir la
sessió plenària del Consell
d’Infants del curs 20212022. Van formar-ne part 20
alumnes, com a representants
de tots els grups de 6è de
primària de les escoles del
Masnou. Es va retransmetre en
directe a través del canal de
Youtube de l’Ajuntament, per
tal que tots els seus companys i
companyes la seguissin des de
les escoles.
Culmina així el Consell d’Infants
d’aquest curs, que va començar
a la tardor, quan els més de
200 alumnes de 6è de primària
del municipi van decidir que
enguany es dedicaria a la
defensa de la diversitat i a
combatre la discriminació.
Durant el mes de gener tots
aquests estudiants van visitar
l’Ajuntament per conèixer la
institució i el funcionament del
sistema democràtic. A banda,
al llarg del curs, cada classe
ha treballat, ha debatut i ha
consensuat propostes, per

L'alumnat del Consell d'Infants amb l'alcalde i altres regidors de l'Equip de Govern. DOMÈNEC CANO
tal que els representants les
traslladessin a la sessió plenària.
Finalment, al Ple va arribar el
moment de votar-les i escollir
les dues accions que el Consell
d’Infants encarrega de manera
prioritària a l’Ajuntament per
tal de defensar la diversitat i
combatre la discriminació. La
guanyadora va ser la celebració
d’una festa de la diversitat,
que aplegarà tot un seguit
d’iniciatives que l’alumnat de 6è
ha ideat durant aquests mesos,
com ara una fira, tallers i altres

activitats. La segona proposta
més votada va ser l’organització
d’una jornada esportiva.

la diversitat i la no-discriminació
o que es millori l’accessibilitat,
entre d’altres accions.

L’Ajuntament, per tant, ha de
procurar fer-les realitat totes
dues, però “és molt possible que
també s’acabin tirant endavant
altres propostes que no han
estat les més votades en la sessió
d’avui”, tal com va concretar
l’alcalde, Jaume Oliveras. De fet,
n’hi van presentar una desena.
Per exemple, a banda de les
guanyadores, l’alumnat de 6è ha
plantejat que es pinti un mural de

Abans de la votació, Cristina
Ramos, cinquena tinenta
d’Alcaldia i regidora d’Educació,
Transició Ecològica i
Desenvolupament Sostenible,
va exposar l’estat d’execució de
les accions que s’havien decidit
a la sessió plenària del Consell
d’Infants del curs passat,
quan la temàtica que havien
treballat aleshores havia estat la
reducció dels residus.

Les famílies són les protagonistes
del mes de maig

P

er ressaltar el valor de
la família, fa anys que
se’ls dedica el mes de
maig al Masnou. A l’entorn
del dia 15 de maig, data
oficial de celebració del Dia
Internacional de les Famílies,
establert per l’Assemblea
General de les Nacions

Unides l’any 1993, s’han
programat diverses activitats
al municipi.
Recuperant de mica en mica
el gruix d’activitats que hi
havia abans de la pandèmia,
l’Ajuntament, la Biblioteca i
diverses entitats han elaborat
una programació variada

perquè en gaudiu amb tota
la família. La celebració
s’estendrà fins al 29 de maig
i inclou tallers, xerrades,
trobades esportives i d’altres
propostes adreçades a
reforçar la importància de
compartir moments i enfortir
vincles familiars. Totes les

propostes són gratuïtes, però
a la majoria cal inscriure-s’hi
prèviament.

15 DE MAIG

És la data establerta per
l'ONU per celebrar el Dia
Internacional de les Famílies

Consulteu la programació a: elmasnou.cat/mesdelesfamilies2022
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PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

Una multitud gaudeix d’una de les edicions més
reeixides de la Fira Comercial i Gastronòmica
L’encert en el format i en la ubicació provoquen un esclat de participació als
espais d’aquesta Fira, que emulava un vaixell

Les taules de l'espai gastronòmic van estar a vessar durant gran part de la Fira. RAMON BOADELLA

U

na multitud de persones
van demostrar el primer
cap de setmana de maig
les ganes que tenien de tornar
a gaudir de la Fira Comercial
i Gastronòmica del Masnou.

16
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Després que la pandèmia
obligués a cancel·lar-ne les
edicions del 2020 i del 2021, la
Fira va tornar amb molta força
i entusiasme. Prova d’això és
l’afluència constant de visitants,

tant dissabte 7 com diumenge
8, a la plaça Nova de les Dones
del Tèxtil, que va acollir per
primera vegada, amb una
molt bona acceptació, aquest
esdeveniment.

A més de visitar les més
de cinquanta parades
distribuïdes a l’espai comercial
i al gastronòmic, el públic
va gaudir de valent amb la
vintena d’activitats que s’hi

PROMOCIÓ DEL MUNICIPI
havien programat. N’és un bon
exemple l’Enotast, un reclam
que pràcticament va omplir les
places disponibles. La gent que
s’hi havia apuntat va degustar
les conserves de L’Anxoveta i
la botifarra d’ou de Can Rac,
regades amb vi de la DO Alella.
El sommelier Dani Garcia va
guiar la degustació, que va
tenir lloc el dissabte a l’hora
del vermut i va servir també
per presentar la nova edició
del catàleg de productes locals
Tasta el Masnou.
Al llarg del cap de setmana
hi va haver de tot i per a tots

PLE DE PARADES I ACTIVITATS

A la cinquantena de
parades distribuïdes
entre l'espai comercial i
gastronòmic s'hi van sumar
prop de 20 propostes
lúdiques per a tots
els gustos

Diverses actuacions musicals van amenitzar les dues jornades de festa. RAMON BOADELLA
els gustos: vermuts musicals,
concerts i actuacions musicals
d’un gran nivell, tallers infantils,
contacontes en anglès,
animacions infantils... Tot
plegat, distribuït al llarg de la
plaça, amb una disposició dels
espais que emulava un vaixell. A

la proa, l’espai gastronòmic. A la
popa, el comercial. Enmig, l’espai
infantil, amb atraccions infantils
sostenibles i ben especials que
van atreure un munt de canalla
durant tot el cap de setmana.
Sens dubte, l’encert en el
format i en la ubicació van fer

navegar a tota vela aquesta Fira
Comercial i Gastronòmica que
va capitanjear l’Ajuntament del
Masnou amb la col·laboració
de Nou Masnou, El Masnou
Comerç, la Diputació de
Barcelona i els supermercats
Bonpreu.

Les propostes de diversió per als infants van ser un bon reclam. RAMON BOADELLA
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CULTURA

El Masnou torna a viure un Sant Jordi
multitudinari, però marcat per la pluja
Es van celebrar tots els actes programats, tot i que alguns es van
traslladar sota cobert

A utores del Masnou van compartir les seves obres a l'acte 'Lectures
de Santa Jordina'. RAMON BOADELLA

E

ls carrers del Masnou van
ser l’escenari d’una diada
de Sant Jordi molt similar
a les anteriors de la pandèmia.
En decaure la gran majoria de
restriccions sanitàries, es van
poder tornar a veure desenes
de persones passejant, sense
l’obligació de dur mascareta, i
visitant la trentena de parades
de llibres i roses que s’havien
instal·lat al centre de la vila.
La majoria estaven situades al
carrer de Roger de Flor, però
també n’hi havia a les places de
la Llibertat, de Marcel·lina de
Monteys i Nova de les Dones
del Tèxtil.

Amb tot, el temps, radicalment
primaveral, va entorpir una
mica la jornada, a causa de les
tempestes intermitents que
van descarregar aigua, diversos
cops al llarg del dia, i, fins i tot,
calamarsa, pels volts de la una
del migdia del dissabte 23
d’abril. Com que s’havia previst
la possible irrupció de pluges,
alguns dels actes de la diada de
Sant Jordi s’havien programat
de manera que es poguessin
traslladar sota cobert. Va ser el
cas de Sarau de Sant Jordi, un
espectacle d’animació infantil
que el grup Rah-mon Roma va
oferir al migdia a la Sala Joan

E l primer tram del carrer de Roger de Flor es va convertir en una fira
de propostes literàries. RAMON BOADELLA
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Les roses van posar color a un dia de cel emminentment gris.
RAMON BOADELLA

ESCLAT DE LA PRIMAVERA

Els carrers es van tornar a
vestir de Sant Jordi malgrat
el temps inestable que va
persistir al llarg de la jornada
Comellas de l’Edifici Centre. Va
gaudir-ne un bon nombre de
nens i nenes i les seves famílies.
Al mateix indret, però ja a la
tarda, una quinzena d’autores
del Masnou i d’altres municipis
de la comarca van protagonitzar
les Lectures de Santa Jordina.
Van compartir fragments de les
novel·les, poemes i altres obres
literàries que han publicat amb
el nombrós públic que s’hi
va aplegar.

La gent gran del Masnou
també va celebrar d’una
manera especial la diada,
amb el concert vermut de
Sant Jordi que va oferir el
tenor Josep Aznar, amb
l’acompanyament al piano
d’Anastasia Brezden. Tot i que
inicialment s’havia de dur a
terme als jardins de Can Malet,
finalment es va traslladar a
l’interior de l’equipament
homònim, que va servir
d’aixopluc. Van gaudir-ne
120 persones, que van omplir
l’aforament de la sala per
escoltar un repertori eclèctic,
format per clàssics de gèneres
que anaven de l’òpera a
cançons populars.

Coincidint amb la diada, també es va estrenar un nou pas de
vianants del projecte “Lletres al pas”, que plasma a la via pública
frases i versos d’escriptors i escriptores locals que formen part
del “Passeig literari pel Masnou”. Aquesta vegada es tracta d’un
breu fragment del llibre Marlinets, de l’escriptora masnovina
Elisenda Guiu, que es pot llegir al pas de vianants situat al carrer
de Buenos Aires amb el de la Mare de Déu del Carme. Aquesta
és la quarta intervenció del projecte, que ja compta amb quatre
passos d’aquestes característiques al Masnou. La resta d’autors
es troben a:
Vicens Llorca, al costat de Can Targa.
Juan Antonio Masoliver, a l’avinguda de Cusí i Furtunet amb
el carrer de Joan Miró.
Anna Rossell, al pas d’accés a la platja d’Ocata.

CULTURA

La programació d’arts visuals continua mostrant
diferents possibilitats, circuits i tècniques
José Luis Paz Fo compartirà el seu procés creatiu amb una tertúlia i un taller

Moment de la inauguració de la mostra “Alteracions”, de Paz Fo.
RAMON BOADELLA

F

ins al 29 de maig es pot
visitar a l’Espai Casinet
la mostra “Alteracions”,
de l’artista masnoví José Luis
Paz Fo. A la inauguració, que
va tenir lloc el divendres 6 de
maig, l’alcalde, Jaume Oliveras, i
la regidora delegada de Cultura,
Neus Tallada, van celebrar
l’originalitat del llenguatge
expressiu de l’artista. La mostra
presenta obres de formats i
mides diverses que juguen amb
els números i les formes, tot
creant un llenguatge propi i un
traç particular que han fet que
l’artista tingui reservat un espai
habitual a les principals sales
d’exposició del país. La mostra
va acompanyada de dues
activitats complementàries:

Es podrà aprofundir en el llegat dels indians a la Casa de Cultura. CEDIDA
una tertúlia amb l’artista al
seu taller i un taller familiar
a l’Espai Casinet que acosta
el procés creatiu de l’artista
als més petits. En el moment
de tancar aquesta edició, les
activitats estaven programades
per als dies 18 i 22 de maig,
respectivament.
D’altra banda, la programació
d’arts visuals continua amb

LLUMS I OMBRES

La mostra sobre el llegat indià
es complementarà amb la
conferència: "La participació
dels catalans en el tràfic
d'esclaus (1810-1867)",
el 9 de juny

propostes diverses que volen
mostrar les múltiples formes
expressives. El 20 de maig
s’inaugurarà a la Casa de
Cultura l’exposició itinerant “El
llegat indià”, organitzada per
la Xarxa de Municipis Indians,
que presenta els episodis
més fascinants de la història
moderna a la comarca.
Després de la proposta
expositiva de José Luis Paz Fo
serà el torn de Sergi González
i les seves sèries d’onades,
que indaguen en el misteri i
l’essència del mar. L’exposició
“Ple de mar” s’inaugurarà el
10 de juny a l’Espai Casinet
i conviurà amb la proposta

E l mar serà el protagonista a
l'exposició de Sergi González.
CEDIDA

“Cartells de Festa Major”, que
a la Sala C ofereix un repàs pel
testimoni gràfic de la cita més
destacada del calendari festiu a
la vila.
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MEDI AMBIENT

Jornades de sensibilització i neteja de la platja
L’acció de voluntariat en el marc de la campanya “Let’s Clean Up Europe”
recull gairebé una tona de residus

E

l 7 de maig es va
organitzar una nova
jornada de recollida de
residus “Let’s Clean Up Europe!”
a la platja d’Ocata. Al voltant
d’una quarantena de persones,
convocades per l’Ajuntament,
l’entitat Save The Project i el
Club Nàutic El Masnou, van
recollir uns 400 kg de residus.
Destaquen que una part molt
rellevant d’aquesta porqueria
eren tovalloletes higièniques

haurien acabat al mar. També
van recollir una gran quantitat
de burilles de cigarretes.

U na part important dels residus que es van recollir eren tovalloletes
higièniques. CEDIDA
acumulades a les lleres de les
rieres que desguassen a la
platja d’Ocata. Són, per tant,

tovalloletes que s’han llençat al
vàter —i no on cal llençar-les,
que és a les papereres— i que

Els 400 kg de residus recollits el
dia 7 es van sumar als prop de
500 que havien arreplegat un
dia abans prop de 400 alumnes
de les escoles Escolàpies,
Marinada, Lluís Millet i Ocata
i de l’Institut Maremar, també
dins l’edició d’enguany de
la campanya “Let’s Clean Up
Europe”.

ESPORTS

El Masnou, destinació de surf
S’estrena un documental que situa el municipi al mapa dels surfistes

E

l Masnou ha estat un
dels escenaris del
recentment estrenat
documental Barcelona: Surf
Destination, protagonitzat
pel primer campió olímpic
de surf (Tòquio 2020), Italo
Ferreira. Al film, aquest
surfista internacional arriba
a Barcelona per conèixer les
millors platges per surfejar de
la costa catalana acompanyat
del surfista barceloní Àlex
Vilalta. La surfista professional
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Lucía Martiño, l’actriu i model
Amaia Salamanca, i la surfista i
periodista Mireia Martínez són
algunes de las cares conegudes
que també participen en aquest
viatge.
Quan Ferreira visita el Masnou
es troba esportistes del Club
Nàutic Masnou i de Maresme
Waves. Les escenes es van rodar
l’octubre de l’any passat, quan
el brasiler va poder navegar
amb la regatista Nora García,

que li va ensenyar els secrets
de la vela lleugera, i va fer surf
de rem amb els surfistes de
Maresme Waves.
El documental, que es va
estrenar el 29 d’abril, està dirigit
per Salva Ruiz i ha estat produït
per Surf Channel i Rakuten
TV. Castelldefels o Malgrat de
Mar són altres municipis que
hi surten com a destinacions
catalanes per a la pràctica del
surf.

ESPORTS

Més de 800 persones participen en la Caminada
dels Tres Pobles
L’excursió anual es va reprendre després de dos anys anul·lada per la pandèmia

E

l retorn de l’emblemàtica
Caminada dels Tres Pobles
no va decebre les 830
persones que hi van participar
el diumenge 15 de maig. La
quinzena edició d’aquesta cita
ineludible al calendari esportiu
dels municipis del Masnou,
Alella i Teià va tenir lloc després
de dos anys sense haver-se
pogut programar a causa de les
limitacions per la pandèmia. La
marxa va transcórrer durant una
jornada de calor preestiuenca
per l’entorn natural del Parc de
la Serralada Litoral i, en total,

van ser uns nou quilòmetres de
ruta per un recorregut apte per
a tots els públics.
Com en les edicions anteriors,
els participants van poder sortir
des de cadascuna de les tres
poblacions que organitzen
aquesta trobada per gaudir de
la natura i compartir una bona
estona d’esbarjo a l’aire lliure
amb els companys i companyes
d’excursió. La sortida, de
caràcter familiar, va assolir
el 70 % de les inscripcions,
que estaven limitades a un

Part de la marxa va transcórrer per les vinyes de la DO Alella. RAMON BOADELLA
màxim de 1.500 persones
participants. Al final del
recorregut, al Centre Enoturístic
i Arqueològic de Vallmora, es
va oferir un esmorzar gratuït

per als caminants, entre els
quals també hi havia l’alcalde
del Masnou, Jaume Oliveras, i
altres regidors i regidores del
consistori.

Tot a punt per la I Cursa de la Dona de les Tres Viles
El Masnou, Premià de Mar i Montgat s’uneixen per promoure una nova cita esportiva

E

l proper acte esportiu
que s’espera que sigui
multitudinari és la primera
Cursa de la Dona de les Tres
Viles (el Masnou, Premià de Mar
i Montgat), en la qual també
seran més que benvinguts els
homes i infants que hi vulguin
córrer. Tindrà lloc el 29 de maig,
amb circuits de 10 i 5 km que
aniran per l’N-II. En definitiva,
és una cita esportiva, oberta

a homes i dones, que té per
objectiu posar en valor el rol de
la dona en la societat i, alhora,
reivindicar la igualtat de gènere.
Per participar-hi, cal inscriures’hi a www.cursadeladona.cat.
> Sortides:
La sortida dels 10 km serà a
Montgat a les 9.30 h, davant de
l’estació de tren de Montgat,
a la plaça de les Mallorquines.

L’arribada serà al port de Premià
de Mar.
La sortida dels 5 km serà al
Masnou a les 9.45 h, davant
de l’Ajuntament del Masnou.
L’arribada també serà al port de
Premià de Mar.
Més informació i inscripcions:
Consulteu la pàgina web
www.cursadeladona.cat.
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ENTREVISTA

MIREIA CUXART

Laia Ribas

Biòloga i investigadora científica
És investigadora a l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
a Barcelona, l’institut de recerca marina de més prestigi
de l’Estat, on fa recerca en el camp de l’aqüicultura (les
granges de peix). També és professora associada a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctorada
en ciències biològiques, la seva tesi es va centrar en
l’estudi de l’estrès i les respostes immunes dels peixos
per desenvolupar marcadors que milloressin la producció
aqüícola. Va aprendre eines genòmiques, cosa que li
va permetre obtenir un postdoctorat al Regne Unit
per estudiar la resposta immune dels amfibis a les
infeccions fúngiques. Està especialitzada en l’estudi dels
efectes ambientals en el desenvolupament dels òrgans
reproductors dels peixos.
Amb més de vint anys de trajectòria professional,
actualment lidera el grup de recerca RIT (sigles de l’anglès
Repro Immune Team), que estudia la interacció entre els
sistemes reproductiu i immunològic dels peixos, un camp
molt poc explorat fins ara i que Ribas està demostrant que
és interessant estudiar. També supervisa tesis doctorals i
és autora de diversos estudis i publicacions.

Ribas al laboratori de recerca de l'Institut de Ciències del Mar. CEDIDA

Podem dir que la seva carrera
va començar amb un Erasmus
a Holanda durant el qual
es va iniciar en el camp de
l’aqüicultura. Com neix el
seu interès per les espècies
aquàtiques?
La ciència, i en concret la
biologia, m’han agradat des
de petita i el mar sempre
l’he portat a dins. La meva
vinculació amb el mar ha estat
des de sempre, perquè, tot i
ser de Terrassa, passàvem els
estius sencers a Sant Salvador
(el Vendrell).
En l’àmbit professional va ser
una mica de casualitat. Durant
l’Erasmus vaig treballar en un
laboratori d’aqüicultura, que va
ser el meu primer contacte amb
un laboratori de recerca, i em
va captivar. Allà vaig tenir clar
que volia fer el doctorat sobre
aquest àmbit i vaig aconseguir
una beca per fer-lo.
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I aquest doctorat li va servir
per especialitzar-se en la
producció aqüícola.
Sí, el meu camp se centra en
les granges de cultiu. Treballo
fent recerca de laboratori, en
el camp molecular, per poder
millorar l’aqüicultura estudiant
i identificant un seguit de
marcadors que ens indiquin

“El canvi climàtic
afecta el sistema
reproductiu de
moltes espècies; en
el cas dels peixos,
com més augmenta
la temperatura de
l’aigua, més mascles
hi ha"

Originària de Terrassa, al Masnou hi viu amb la seva família
des del 2008, on ha estat membre de la Junta de l’Escola
Marinada els darrers tres anys. A l'abril del 2023 és previst
que viatgi a l’Estació d’Investigació del Desert de Mart
(Utah, Estats Units) per participar a la missió Hypatia I.

l’estat del peix. He treballat
amb diverses espècies, però
actualment treballo amb el
llobarro i el peix zebra. Aquest
darrer és un peix model que
s’utilitza a tots els laboratoris
del món per a l’estudi de
malalties i, també, per a
l’aqüicultura.
La vida dels peixos està
supeditada als factors
ambientals?
Sí. És sabut que el canvi climàtic
afecta el sistema reproductiu
de moltes espècies. Com més
augmenta la temperatura de
l’aigua, més mascles hi ha a la
població, és a dir, que canvia el
sexe dels peixos.
Sempre he tingut una
línia d’estudi en el sistema
immunològic, des de la tesi
doctoral fins al postdoctorat,
i la reproducció ha estat una
línia paral·lela, que és el que

he estat investigant durant
els últims catorze anys. Avui
en dia el que estic fent a RIT
(https://ribasreproimmuneteam.
wordpress.com) és desxifrar
com els factors ambientals
(infeccions, temperatura,
densitat i gravetat) afecten el
fenotip sexual dels peixos. Per
exemple, si un peix, pel fet de ser
mascle o un peix femella, respon
diferent als canvis ambientals i,
en concret, a les infeccions.
En els peixos, el sexe no està
determinat genèticament, tal
com passa en els humans?
Els peixos no són com
nosaltres, que tenim un gen de
determinació sexual (l’SRY, que
si el tens desenvolupes el sexe
masculí). Aquests animals, com
els humans, també tenen un
factor genètic, però els factors
ambientals interaccionen
en el desenvolupament i la
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diferenciació d’una gònada i
permet que originin un ovari o
un testicle.
El control del sexe és una de
les àrees més importants
de l’aqüicultura, perquè la
productivitat depèn d’un bon
control del cicle vital de les
espècies cultivades. El problema
principal, tant amb el llobarro
com amb d’altres espècies, és
que hi ha dimorfisme sexual, i
això vol dir que les femelles són
més grans que els mascles. En
conseqüència, ens interessa
tenir una població en què hi
hagi més femelles que mascles,
però això no passa perquè la
temperatura i altres factors
estressants fan augmentar el
nombre de mascles, fet que
es tradueix en una davallada
de producció. Al laboratori
estudiem per què passa tot
això, no només a causa de la
temperatura, sinó també per
les infeccions que hi ha a les
granges, que causen mortalitat.
Ara estic estudiant què els passa
a aquestes gònades quan hi ha
infeccions i què passa amb la
descendència.
En molts dels experiments,
hi estudiem l’epigenètica
(marques moleculars a l’ADN),
que és una identitat que també
tenim nosaltres. Nosaltres
tenim el mateix ADN quan
naixem i quan morim, però
també hi tenim altres dades
rellevants, com l’estil de vida,
si fumem o no, les radiacions
solars... Aquesta informació
de “memòria” cel·lular és
l’epigenètica. I és clau per a
l’estudi de moltes malalties,
com el càncer.
Per a qui estigui interessat a
veure què fem al laboratori
amb un llenguatge divulgatiu,
a Youtube pot veure el
projecte Sex in the Sea-ty
(https://www.youtube.com/
watch?v=B13k4yoOSP8).
En menys d’un any serà a
Mart. Bé, en una simulació del
que seria la vida al planeta
vermell que es farà a l’Estació
d’Investigació del Desert de
Mart. Com afronta aquest
repte?
Amb molta il·lusió. La meva
relació amb l’espai comença
en ple confinament de la

pandèmia de COVID-19. Un
reconegut investigador, amic
de la infància, em va proposar
participar en el projecte Nüwa,
en què vam idear una ciutat
sostenible pensada per a
un milió d’habitants a Mart.
El projecte va quedar entre
les deu propostes finalistes
del certamen internacional
Mars City State Design de
la Mars Society, d’entre més
de 175 propostes que s’hi
havien presentat. Allà vaig
formar part del grup de treball
que se centrava en com
ens alimentaríem i els tipus
d’aliments que tindríem. Per
defecte professional els vaig
suggerir que hi incloguéssim els
peixos, una idea que va agradar.
Vam tenir força ressò mediàtic i
vaig entrar a la bases de dades
de dones que treballen en
relació amb Mart. Arran d’això
em van contactar per participar
en el projecte projecte Hypatia,
com a biòloga de l’equip.
I quin serà el seu paper a la
missió Hypatia I?
Hypatia I (www.hypatiamars.
com) és un projecte intergeneracional i multidisciplinari. Som
un grup de nou dones catalanes
que provenim de disciplines
molt diverses: l’enginyeria,
l’astrofísica, les matemàtiques,
la biologia, el periodisme i l'art.
I és el primer perquè volem que
hi hagi moltes més tripulacions
Hypaties!
A l’Estació d’Investigació del
Desert de Mart hi farem una
estada de 15 dies i jo seré la
responsable d’un hivernacle
(en anglès, la Green Hub Officer).
Allà tot serà liofilitzat i l’únic
menjar fresc que tindrem seran
les plantes, que jo hauré de
cuidar i preservar. Hi aportaré
alguna llavor, segurament
germinats. També hi portaré un
experiment que, evidentment,
serà amb peixos. Crec que
serà la primera vegada que
es porten peixos a l’estació.
La meva idea és estudiar com
els factors ambientals afecten
aquests organismes vius per al
consum humà en ecosistemes
extraterrestres. És un repte,
però vull fer aquest experiment,
perquè sembla que els peixos
poden suportar temperatures
adverses.

"A l’Estació
d’Investigació del
Desert de Mart hi
farem una estada
de 15 dies i seré la
responsable d’un
hivernacle"
La tripulació d’aquesta
missió serà integrada només
per dones. No fa gaire
vam entrevistar la també
masnovina Maria José Viñas,
responsable de la divulgació
en espanyol de la NASA, i
ens va parlar de la necessitat
de donar més visibilitat a la
dona científica. Comparteix
aquesta opinió, que hi ha
una insuficient visibilitat de
les dones científiques?
I tant. Hypatia I és un projecte
de divulgació per promoure
les dones referents en les
carreres STEM (acrònim en
anglès de ciències, tecnologia,
enginyeria i matemàtiques).
No tant perquè nosaltres
siguem referents, sinó per
potenciar que hi hagi més
dones en aquestes carreres i
en posicions de lideratge. I,
sobretot, en les relacionades
amb l’espai, que n’hi ha molt
poques. A casa nostra, com
arreu, hi tenim molt talent
femení, simplement se li ha de
donar visibilitat.
Des de fa uns anys em
considero més feminista del
que havia sigut. Crec que
sempre ho havia portat a dins,
però no ho havia manifestat,
i quan t’adones realment de
la societat patriarcal en què
vius, ets conscient de com de
malament estem. Per exemple,
ara amb el llenguatge miro de
ser molt curosa, intento parlar
i redactar amb femení o en
neutre.
En general penso que no hi ha
suficients mesures per acabar
amb l’escletxa de gènere, però
tampoc consciència social,
i això és un problema que,
com a mínim els últims anys,
està avançant una mica, si
més no se’n comença a parlar
i a prendre’n consciència
socialment. Per exemple,
amb la COVID-19 s’ha tornat a

posar sobre la taula el gènere
en les proves científiques.
Ara, quan fas un estudi, hi ha
una directriu que t’obliga a
indicar el gènere i a fer servir
tots dos gèneres per igual, en
la mesura que sigui possible.
Als fàrmacs hi ha hagut greus
problemes amb medicaments
que només s’han testat amb
homes o amb ratolins mascles.
Recentment, un col·lectiu
de científics va fer una
protesta al Congrés dels
Diputats per denunciar la
falta de mesures contra el
canvi climàtic per part dels
governants. També creu
que no s’està fent prou per
lluitar contra l’escalfament
global?
Aquell dia, al meu Institut
(ICM-CSIC), va haver-hi una
xerrada sobre aquest tema.
Les mesures són totalment
insuficients, han de ser més
radicals i, sobretot, a escala
mundial. S’ha d’anar més
ràpid si s’hi vol posar solució,
igual que amb l’avenç cap a
la igualtat real entre homes i
dones.
Pel que fa al meu camp,
el canvi climàtic afecta la
producció aqüícola i també la
contaminació del mar. Amb la
irrupció de la COVID-19 hem
anat enrere, ja que els plàstics
i altres materials d’un sol ús
s’han disparat.
L’any passat l’Ajuntament
es va oposar a les actuacions
al litoral per a la regeneració
de la platja d’Ocata. El
projecte del Ministeri
(actualment paralitzat)
incloïa l’extracció de sorra
del fons marí per abocarla a la platja, així com la
construcció d’espigons. En
la seva opinió, quins efectes
hauria pogut tenir per a
l’ecosistema marí aquesta
intervenció?
Molt negatius. S’ha provat
que el que fan els espigons
és degenerar l’ecosistema
marí natural tant de la costa
com del fons del mar. S’han
de prendre altres tipus de
mesures per poder mantenir
les platges tal com les teníem
abans.
EL MASNOU VIU MAIG 2022
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PUNT DE TROBADA

Els Mossos destaquen la tasca del Serveis
Socials de l’Ajuntament del Masnou
L'equip va ser distingit per l'ajuda a l'emancipació i la integració social
de joves sense llar

El projecte Sostre 360º ofereix suport social i habitacional a una desena de joves al municipi. MIREIA CUXART

E

l 2 d’abril, durant la
celebració del Dia de
les Esquadres del Baix
Maresme, els Serveis Socials de
l’Ajuntament del Masnou van
ser distingits per l’excel·lent
treball transversal amb els
Mossos d’Esquadra. En concret,
per les accions dutes a terme
del projecte Sostre 360º, un
recurs per a joves sense llar i
d’altres situacions d’extrema
vulnerabilitat i d’emergència
social. Des de la irrupció de
la COVID-19, aquest servei
municipal, que s’adreça a la
ciutadania que es troba amb
alguna necessitat social o en
situació de risc o exclusió social,
ha atès 3.245 persones l’any
2020 —un 14 % més respecte
de les xifres d’abans de la
pandèmia— i 2.988 l’any 2021
—un 2 % més respecte de l’any
anterior.
Els darrers projectes endegats
al servei són una clara aposta
per la transversalitat. El projecte
Sostre 360º, que ofereix
acompanyament personalitzat
a joves sense llar, majors
d’edat (d’entre 18 i 25 anys) i
en situació vulnerable, es va
estrenar al Masnou el juliol
de l’any passat i compta amb
una desena de joves usuaris.

També d’aquest projecte, l’any
passat es van fer una dotzena
de derivacions a altres serveis i
es va orientar i assessorar més
d’una cinquantena de joves. A
més d’habitatge, el programa
ofereix suport integral perquè
aquestes persones puguin
construir un projecte de vida
autònom i autosuficient.
D’altra banda, el setembre del
mateix any va veure la llum
el Projecte Radars, una xarxa
comunitària de prevenció i
acció per al benestar de la gent
gran que viu sola al Masnou.
Més recentment i de manera
especial, els Serveis Socials
municipals s’ha encarregat de
la primera acollida i d’atendre
les primeres necessitats
de les persones refugiades
d’Ucraïna, així com de fer les
gestions imprescindibles
perquè tinguin accés a serveis
bàsics com l’atenció sanitària i
l’escolarització, entre d’altres.
Els darrers anys, al llarg del 2020
i 2021, s’han impulsat millores
en la gestió dels serveis. El
Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD), el Servei d’Atenció
a la Dona (SIAD) i el Centre
Obert Maricel han passat a
ser gestionats per l’entitat
pública SUMAR, formada per

diferents administracions
públiques d’àmbit local i
comarcal. A la vegada, s’han

reforçat els equips dels
Serveis Socials per gestionar
el Servei d’Intervenció i
Acompanyament a Famílies
(SIAF) i l’atenció directa del
SIAD, que s’ofereix els dimarts
per la tarda. També s’ha
creat un nou Reglament de
prestacions econòmiques de
Serveis Socials, que amplia els
perfils dels perceptors, i el preu
públic del SAD s’ha equiparat
al preu públic que emet la
Diputació de Barcelona. Entre
els acords assolits recentment
també es troben dos convenis
de col·laboració: amb la
Fundació Ricky Rubio, perquè
els infants del Centre Obert
puguin fer esport, i amb la
Fundació La Calàndria, per al
suport escolar.

LA CARTERA DELS SERVEIS SOCIALS ÉS MOLT ÀMPLIA:
Acollida a persones nouvingudes.
Acolliment residencial d’urgència.
Acolliment residencial d’urgència per a dones en situació de
violència masclista.
Centre Obert.
Menjador social.
Residència temporal per a persones adultes en situació
d’exclusió social.
Residència temporal per a persones amb dependència
(RESPIR).
Servei Bàsic d’Atenció Social.
Servei d’Ajuda a Domicili.
Servei d’Assessorament en Matèria d’Estrangeria (SAME).
Servei d’Informació i Atenció per a Dones (SIAD).
Servei d’Orientació Jurídica (SOJ).
Servei d’Intervenció i Acompanyament a Famílies (SIAF).
Servei de les Tecnologies de Suport i Cura (teleassistència).
Suport a persones cuidadores no professionals.
Suport psicològic preventiu per a famílies. Teràpies familiars.

COM CONTACTAR-HI:
Edifici Roger de Flor . Carrer de Roger de Flor, 23
Telèfon: 93 557 18 00
Correu electrònic: serveis.socials@elmasnou.cat
Web: https://www.elmasnou.cat/temes/accio-social
Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Dijous, també, de 16 a 19 h.

EL MASNOU VIU MAIG 2022
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AGENDA
MAIG
Divendres 20
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Ple de paper
Espai familiar on podreu jugar en família
amb paper de diferents textures, colors i
dimensions. Activitat a partir de 2 anys i
sense límit màxim d’edat. Dos torns: a les
17 i a les 18 h.
Cal inscripció prèvia a:
https://lleureka.org/activitats/
Ho organitza: Lleureka Projectes Educatius
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Presentació del llibre Declaració
d’invencions, de Ricard Sunyol
El masnoví Ricard Sunyol presentarà
el seu llibre Declaració d’invencions,
24è Premi Mercè Rodoreda de contes i
narracions d’Òmnium Cultural.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Òmnium Alella-El Masnou-Teià

Dissabte 21
10 h
Lloc: Museu Cusí de Farmàcia
Jornada de portes obertes al Museu
Cusí de Farmàcia
Cal inscripció prèvia a: museucusi@rafc.
cat / 679 885 345 (Cesca)
o 637 429 602 (Martí).
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia
11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte, Parcs i
Biblioteques: És un arbre amic
A càrrec de la companyia de Titelles Les
Granotes.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Festival de Corals Solidari
Una trobada de corals del Masnou i els
voltants amb el fi solidari de recaptar
fons per contribuir al benestar dels nens i
nenes de la Fundación Khanimambo,
a Praia de Xai Xai, Moçambic.
Entrades: www.quedat.cat i a taquilla
(10 euros).
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i Corals del Masnou

Diumenge 22
11 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Itinerari: “Les dones del tèxtil al
Masnou”
Repassarem la història de la indústria
tèxtil del Masnou a partir dels testimonis
de les seves protagonistes: els records
de la sirena de la fàbrica, el soroll dels
telers, la primera feina amb nou, dotze
o catorze anys, les hores de jornada
diària que van fer durant anys, etc.
Resseguirem la petjada d’algunes de les
fàbriques que omplien el paisatge del
municipi: Ca n’Humet, Cal Soberano,
Sedalines el Pino o Can Xala.
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel.
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
12 h
Lloc: Sala d’exposicions Espai Casinet
Taller familiar en el marc
de l’exposició “Alteracions”,
de José Luis Paz Fo
Activitat familiar d’acostament al
procés creatiu de l’artista emmarcada
en l’exposició “Alteracions”, de José Luis
Paz Fo.
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Del 20 de maig al 22 de juny

Cal inscripció prèvia a:
cultura@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 28

Dilluns 23

Biblioteca, porta del parc: Els ocells
del Masnou
Activitat per conèixer els ocells que viuen
als parcs urbans del Masnou i aprendre
algunes tècniques per iniciar-se en
l’observació de les aus. A partir de 4 anys.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitzen: Biblioteca Joan
Coromines i Aula BGT

18 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de Llum i Foscor
(lightpainting)
Activitat per a joves de 12 a 17 anys.
Cal inscripció prèvia a:
https://cutt.ly/lG7I9lI
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 24
18 h
Lloc: sessió telemàtica (https://meet.jit.si/
diversitatacasa)
Xerrada: “La diversitat a casa,
un bé que cal fomentar”
A càrrec de Roser Sellés, Diputació de
Barcelona.
L’objectiu d’aquesta activitat és
aprofundir en l’ampli ventall dels valors:
el respecte per la diversitat dels fills i filles
i la responsabilitat com a pares i mares de
fer-los créixer i estimar-los tal com són.
Hi ha dues sessions i totes dues estan
relacionades. Per tant, cal haver assistit
a la primera sessió, del 24 de maig, per
anar a la segona, el 31 de maig. Adreçat a
famílies amb infants de 3 a 12 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
Conferència: “La novel·la policíaca”
A càrrec de Margarida Codina Carbonell,
seguida d'un col·loqui obert a la
participació del públic. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

9.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

12 h
Lloc: jardins de Can Malet
Concert vermut amb Joan Marcos
(òpera & rock)
Activitat inclosa dins l’agenda d’activitats
per a la gent gran (a partir de 65 anys).
Aforament limitat. Les inscripcions
s’obriran a partir del 6 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 29
10 h
Lloc: A la platja, davant la rotonda del
Masnou-Alella
Activitats esportives en família
A càrrec de Maresme Waves.
Al llarg del matí es faran activitats
esportives en família (surf, surf de rem
i big SUP).
Hi haurà tres torns: De 10 a 11 h, d’11 a 12 h
i de 12 a 13 h.
Cal inscripció prèvia a l’enllaç següent:
https://forms.gle/78NxGgRVViUZu4oa8
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

JUNY
Dijous 2

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

19 h
Lloc: Sala Joan Comellas

Presentació del projecte
“Xarxa del patrimoni literari”
A càrrec d'Anna Agulló, directora de la
Fundació Josep Pla de Palafrugell.
Ho organitza: Associació UNESCO el
Masnou

Audiència pública del Casino
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 25
9.15 h
Lloc: Mataró
Visita al Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme
Activitat inclosa dins l’agenda d’activitats
per a la gent gran (a partir de 65 anys).
Aforament limitat a 50 places. Les
inscripcions s’obriran a partir del 9 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h
Lloc: Ca n’Humet
Curs de lettering
Els dimecres 25 de maig i 1, 8, 15 i 22 de
juny. Adreçat a joves a partir de 12 anys.
Cal inscripció prèvia a:
https://cutt.ly/lG7I9lI
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 27
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Art fluor
Espai familiar on la llum ultraviolada fa
veure els objectes d’una manera molt
màgica i fantàstica. En el món de l’art
són diversos els artistes que creen les
seves obres amb materials que brillen
amb llum UV. Activitat a partir de 3 anys i
sense límit màxim d’edat. Dos torns: a les
17 i a les 18 h.
Cal inscripció prèvia a:
https://lleureka.org/activitats/
Ho organitza: Lleureka Projectes
Educatius

Dimarts 7
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
Conferència: “George Gershwin: de
Broadway a l’Olimp de la clàssica”
A càrrec de Xavier Chavarria Talarn,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent. Acte
per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dijous 9
18 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de stop-motion: cut out
Els dijous 9 i 16 de juny. Adreçat a joves
entre 12 i 17 anys.
Cal inscripció prèvia a: https://cutt.ly/lG7I9lI
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
19.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “La participació dels
catalans en el tràfic d’esclaus
(1810-1867)”
A càrrec del Dr. Martín Rodrigo Alharilla,
professor d’Història Contemporània a la
Universitat Pompeu Fabra.
Conferència en el marc de l’exposició
itinerant “El llegat indià”, que es podrà
veure a la Casa de Cultura fins al 19 de juny.
Ho organitzen: Xarxa de Municipis
Indians i Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme

Divendres 10
19 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

El ballet del llac dels cignes
Adaptació coreogràfica d’un dels ballets
més importants del repertori clàssic, de
la mà de Masnou Ballet i l’Associació de
Dansa del Masnou.
Reserva d’entrades: a les entitats Masnou
Ballet i Associació de Dansa del Masnou.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou,
Masnou Ballet i Associació de Dansa del
Masnou

Dissabte 11
17.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
El ballet del llac dels cignes
Adaptació coreogràfica d’un dels ballets
més importants del repertori clàssic, de
la mà de Masnou Ballet i l’Associació de
Dansa del Masnou.
Reserva d’entrades: a les entitats Masnou
Ballet i Associació de Dansa del Masnou.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou,
Masnou Ballet i Associació de Dansa del
Masnou

Diumenge 12
11 h
Lloc: Mina d’Aigua
Visita guiada a la Mina d’Aigua
(PLACES EXHAURIDES)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Dansa: Art, què és?
Entrades: al gimnàs Maribel’s (10 euros)
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i Maribel’s

Dilluns 13
18 h
Lloc: Arxiu Històric Municipal del Masnou
Visita guiada a l’Arxiu Municipal
Amb motiu del Dia Internacional dels
Arxius, l’Arxiu Municipal ofereix una visita
guiada per conèixer-ne les instal·lacions i
les tasques que s’hi duen a terme. Durant
la visita també es podrà veure i consultar
una mostra de documents del fons de
l’artista Iago Pericot.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
18 h
Lloc: Ca n’Humet
Taller de mems
Adreçat a joves entre 12 i 17 anys.
Cal inscripció prèvia a:
https://cutt.ly/lG7I9lI
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 14
18. 30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
Conferència: “Els ocells i la nostra
cultura”
A càrrec de Pere Alzina Bilbeny, seguida
d'un col·loqui obert a la participació del
públic. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou

Dimecres 15
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Club de lectura: Hamnet, de Maggie
O’Farrell
Sessió a càrrec de Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 16
20 h
Lloc: Cinema La Calàndria
Òpera en diferit: Viva Verdi, Plácido
Domingo
Preu: 10 € - 13 €
Més informació i entrades:
www.cinemalacalandria.com
Ho organitza: Cinema La Calàndria

Divendres 17
20.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

AGENDA

Del 20 de maig al 22 de juny

Teatre: Deu anys vibrants: selecció
exclusiva
La Companyia Sinestèsia fa deu anys i ho
celebra amb una gira mundial d’aquest
espectacle. No us perdeu la prèvia
exclusiva que es farà al Masnou, municipi
que va veure néixer aquest grup de
teatre reconegut internacionalment.
Entrades: www.quedat.cat (5 euros, els
socis de La Teatral hi entraran gratis)
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i La Teatral

A través d’aquest taller, plantejarem
les pautes per connectar-nos amb el
positivisme.
Activitat emmarcada dins del cicle
“Creixement infinit”, un espai de trobada
per a dones. Les activitats proporcionen
recursos a qui vol empoderar-se, trencar
estereotips i créixer sense límits.
Inscripcions: https://cutt.ly/6G7F1NP
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 18

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

De 10 a 13 h
Lloc: Platja del Masnou
Neteja de la platja
Activitat de neteja de la platja del
Masnou abans de la revetlla de Sant Joan.
Ho organitza: Save the Project
10.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines (Sala de
les Lletres)

EXPOSICIONS
A la Casa de Cultura
Exposició: “El llegat indià”
Inauguració: 20 de maig, a les 19 h.
Es podrà veure fins al 19 de juny.
Ho organitzen: Xarxa de Municipis
Indians i Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme
A l’Espai Casinet (sala C)
Exposició: “Cartells de Festa Major”
Inauguració: 10 de juny, a les 19 h.
Es podrà veure fins al 3 de juliol.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
A l’Espai Casinet
Exposició: “Ple de mar”,
de Sergi González
Inauguració: 10 de juny, a les 19 h.
Es podrà veure fins al 3 de juliol.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
A la Casa de Cultura
Exposició: “L’autre portrait”,
de Miriam Colognesi
Inauguració: 22 de juny, a les 19 h.
Es podrà veure fins al 24 de juliol.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Taller: Construïm un futur
d’oportunitats

Teatre: Secrets, La por i La mort de
l’amor

19 h
Lloc: Oficina de Turisme, Casa de Cultura
“Tasta el Masnou”, degustació de
productes locals
Entrades: www.quedat.cat (10 euros)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Preu: 5 euros / Venda d’entrades a
l’associació. Contacteu-hi al telèfon:
669 695 423.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i Associació Luz del Alba

Dilluns 20
17.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Diumenge 19
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Dansa: Sacromonte, una mirada a
l’Alhambra

Taller de cal·ligrafia japonesa
Adreçat a joves entre 12 i 17 anys.
Cal inscripció prèvia a:
https://cutt.ly/lG7I9lI
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

A les 18 h: Secrets. Cia. Les Mínimes.
A les 19 h: La Por. Cia. Els Trapelles.
A les 20 h: La mort de l’amor. Cia.
Distòpica.
Entrades: www.quedat.cat (5 euros, els
socis de La Teatral hi entraran gratis)
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i La Teatral

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

A la Biblioteca Joan Coromines
Exposició: “Marviva”
El projecte Marviva (de recollida i
caracterització de deixalles marines)
és una iniciativa que va ser impulsada
per l’Agència de Residus de Catalunya
juntament amb la Confraria de
Pescadors i l’Autoritat Portuària de
Barcelona. La participació dels pescadors
ha estat imprescindible per fer realitat
aquest projecte per sensibilitzar i
conscienciar sobre les deixalles. Es podrà
veure fins al 31 de maig.
Ho organitzen: Ajuntament del
Masnou i Biblioteca Joan Coromines

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.

A l’Espai Casinet
Exposició: “Alteracions”, de Paz Fo
Resident al Masnou, on ha establert
el seu taller galeria, José Luis Paz Fo
es troba immers en una atractiva
indagació al voltant del diàleg i la
interacció de codis diferents. La
seva obra combina la pintura i el
dibuix en una tècnica en què els
guarismes adquireixen significats
nous. Observador atent i participatiu
dels llenguatges expressius més
innovadors, s’ha garantit un espai
habitual en els espais expositius de
Catalunya i Espanya. Es podrà veure
fins al 29 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

PREINSCRIPCIONS
Preinscripció al CFPAM
Període: del 21 al 30 de juny de 2022
Preinscripció per als cursos del Centre de Formació de Persones Adultes del
Masnou (CFPAM) del curs 2022-2023.
La preinscripció es podrà fer presencialment, de dilluns a divendres, de 16
a 20 h, al CFPAM (c/ d’Itàlia, 50, 1a planta, Edifici Centre) o telemàticament
enviant un correu electrònic al centre (cfam@elmasnou.cat) amb la sol·licitud de
preinscripció i la documentació necessària.
Per a qualsevol dubte o informació relacionada amb l’oferta formativa i el procés
de preinscripció i matrícula es pot trucar al telèfon del centre (93 557 18 82), de
dilluns a divendres, de 16 a 20 h, entre el 21 i el 30 de juny, o enviar-hi un correu
electrònic.
A la pàgina web del CFPAM (cfpam.cat) podeu consultar-hi l’oferta formativa del
centre i accedir a tota la documentació necessària per al procés de preinscripció.
Inscripció al Fakaló (campus esportiu)
Per a infants i joves nascuts entre el 2006 i el 2012.
Període: del 4 al 15 de juliol i del 18 al 29 de juliol.
Inscripcions amb bonificació: del 23 al 31 de maig.
Bonificació del 25 % per a joves i infants empadronats al Masnou.
Bonificació del 10 % per a joves i infants de famílies nombroses i monoparentals.
Inscripcions sense bonificació: a partir del 7 de juny i fins a exhaurir places.
Inscripcions:
- En línia, a http://esports.elmasnou.cat.
- Presencialment: cal concertar cita prèvia, trucant al 93 557 18 60.
Més informació: http://esports.elmasnou.cat / esports@elmasnou.cat
93 557 18 60

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 17 al 22 de maig: carrer del Torrent de Can Gaio.
Del 31 de maig al 5 de juny: carrer d’Itàlia amb plaça Nova de les Dones
del Tèxtil.
Del 14 al 19 de juny: avinguda de Pau Casals.
Del 28 al 30 de juny: aparcament del carrer d'Amadeu I.
ALTRES INFORMACIONS
Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
Places disponibles als cursos i al taller de conversa en català. Carrer
d’Itàlia, 50, 1a planta / 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat). Informació:
www.elmasnou.cat/educacio.
Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
Matrícula viva, cursos i tallers. Informació: www.emumm.cat / 692 959
167 / escola@emumm.cat.
Tallers i activitats a l’Espai Jove Ca n’Humet
Informació al perfil d’Instagram @elmasnou_jove i a www.elmasnou.cat/
joventut.
ACTIVITATS D’ENTITATS
Bona part de les entitats publiquen les seves activitats estables a www.
elmasnou.cat/agenda.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
MAIG
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge
1
VIAMAR

2
AYMAR

3
OCATA

4
RIERA

5
FÀBREGAS

6
VIAMAR

7
8
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
AYMAR

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
OCATA

23
FÀBREGAS

24
VIAMAR

25
DOMÍNGUEZ

26
AYMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
RIERA

30
VIAMAR

31
FÀBREGAS

Dilluns

Dimarts

JUNY
Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
RIERA

2
OCATA

3
AYMAR

4
FÀBREGAS
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Imatges del record

Pregunta freqüent
Com serà la Festa Major d’aquest any?
És previst que la celebració recuperi al cent per cent el format
habitual d’abans de la pandèmia de la COVID-19 i que actes
destacats com els focs o els concerts tinguin lloc a la platja. Tampoc
no es preveuen limitacions d’aforament a les activitats, tot i que
caldrà esperar a la cita del juny per veure quina és la situació
epidemiològica i si hi ha restriccions de les autoritats sanitàries.
La Festa Major de Sant Pere 2022 se celebrarà entre els dies 25 i
29 de juny i, els dies següents i fins al 3 de juliol, es farà el “Repicó”
com a epíleg d'aquesta festa estiuenca. El programa amb tota la
informació sortirà al carrer el 17 de juny.

Màquina escombradora del Servei Municipal de Neteja el dia de la
seva estrena, el 12 de novembre de 1981.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal,
fotografia 5038.

Les fotos que més
agraden a les xarxes

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (3/05/2022)
Durant la temporada de bany no es permet la circulació ni l’estada
de gossos i altres animals domèstics a les platges d’#elMasnou (ni
tan sols lligats).
L’incompliment pot comportar multes de 100 a 1.000 euros.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (20/04/2022)
Al maig es posarà en marxa el primer servei de recollida selectiva
de residus porta a porta.
Serà una prova pilot en una zona concreta del centre d’#elMasnou
que engloba prop de 370 habitatges.
Es farà una campanya informativa al veïnat.

@CARLESXODOS

@MUNTSAFONT

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (13/04/2022)
Els carrers de l’Agricultura, Teià i el Maresme passen a tenir un únic
sentit de circulació.
Es troben a la zona de Voramar, al barri d’Ocata d’#elMasnou.
El canvi ja és vigent.
S’ha dut a terme per millorar la seguretat viària.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (14/04/2022)
Instal·lades 40 caixes niu als arbres dels parcs de Vallmora i del Llac
d’#elMasnou.
Per la dimensió i el diàmetre del forat d’entrada, s’enfoquen a les
mallerengues carboneres i blaves.
Les han realitzades els 80 infants que van participar en els tallers de
construcció.

@BY_J_C_S

@DANIARTIGAS

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats
virtuals de l’Ajuntament i donar-vos d'alta al butlletí
digital L'actualitat del Masnou a www.elmasnou.cat

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (21/04/2022)
Al #DiadelesEsquadres del #BaixMaresme, els Serveis Socials
d’@elmasnou_cat van ser distingits per l’excel·lent treball
transversal amb @mossos.
En concret, per les accions dutes a terme del projecte Sostre 360⁰ i
d’altres situacions d’extrema vulnerabilitat i d’emergència social.
EL MASNOU VIU MAIG 2022

29

TRIBUNA POLÍTICA
Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per
tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet
arribar al Departament de Comunicació.

Ricard Plana
Regidor
del grup municipal
d’ERC-AM

Impulsem l’esport, impulsem valors
i salut
La importància de l’activitat física i
l’exercici en la nostra societat s’ha
posat encara més en relleu en temps
pandèmics. Des del Govern entenem
l’esport com una eina per a la cohesió
social i la integració, per a l’educació i

Ernest Suñé
Portaveu del grup
municipal del PSC

I això ha estat tot, amigues i amics!
Quan escric aquestes línies, els socialistes
del Masnou estarem a punt de cloure
el procés per escollir la persona que
encapçalarà l’any vinent la candidatura
socialista a les eleccions municipals de
la nostra vila, lloc que he tingut l’honor
d’assolir en les dues darreres comtesses
electorals. I no hi haurà una tercera.
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el creixement personal, i per a la salut
i el benestar. Per això anem posant a
l’abast de tota la població recursos i
noves instal·lacions per gaudir-ne en un
entorn privilegiat com el del Masnou.

i clubs esportius, amb l’exemple recent
de la Setmana de l’Esport Escolar, amb la
participació de més de dos mil alumnes,
i amb la novetat de l’Esport Blau Escolar,
on més de set-cents alumnes del Masnou
fan cursos de vela i de natació.

Hem creat nous espais a l’aire lliure,
com el del parc de Vallmora, on estem a
punt d’enllestir les obres de construcció
de dues pistes poliesportives. O al
parc de la Nimfa, on hem estrenat una
instal·lació de cal·listènia, pràctica que
està tenint molta acceptació entre el
jovent. O amb futures millores al parc
de skate, la incorporació a la platja de
vuit pistes de voleibol, o millores als
camps de futbol (vestidors, marcadors,
il·luminació ...).

Potenciem la pràctica individual al
Complex Esportiu, on hem habilitat
una nova sala i hem creat un abonament
mensual de 25 euros per a més de trenta
activitats setmanals de sala i de piscina.
Aquest estiu hi ha previst duplicar la
superfície dels vestidors destinats als
abonats. I, abans no acabi l’any, arrencarà
la construcció d’un nou espai, que inclou
un gimnàs de més de 200 m2 equipat
amb màquines d’última generació.

També hem treballat en l’àmbit escolar,
amb la col·laboració d’escoles, instituts

També entenem l’esport com a eina
d’inclusió. Amb la col·laboració

Fa setmanes vaig comunicar a
l’assemblea del Masnou la meva
voluntat de no continuar liderant el
grup municipal socialista sense que això
suposi un comiat; simplement és un pas
enrere perquè entrin nous lideratges, en
un exercici de responsabilitat necessari
a la política actual. Exercici que no ha
de suposar necessàriament un adeu
a la política, sinó, més aviat, un relleu
en les responsabilitats després d’haver
encapçalat la candidatura vuit anys
seguits.

L’actual tinenta d’alcalde del Govern,
regidora de Promoció Econòmica i
Habitatge i també coordinadora de l’Àrea
de Comunitat i Persones serà escollida
candidata.

L’única persona que dins el termini
establert pels estatuts ha manifestat
la seva ferma voluntat de recollir el
testimoni d’aquesta responsabilitat ha
estat Maria Llaràs i l’assemblea local
haurà de ratificar el seu nomenament,
cosa que ja haurà passat quan surti
aquesta publicació. No hi haurà
sorpreses, doncs.

Vagi des d’aquestes línies la més sincera
felicitació per a ella, per al socialisme
i per al Masnou, especialment per a
tota la ciutadania, que en seran els més
beneficiats.
Maria Llaràs, dona jove nascuda l’any
olímpic de 1992, destaca sobretot per
la seva maduresa, la seva empenta
i la seva capacitat de lideratge. Va
estudiar a l’Escola Sagrada Família del
Masnou, es va graduar en Ciències
Polítiques i de l’Administració a la
Universitat de Barcelona, ha estudiat un
postgrau en Comunicació i Lideratge
Polític a la Universitat Autònoma de
Barcelona i un màster en Protocol,

dels clubs, s’ofereixen espais per a la
integració de les persones refugiades
d’Ucraïna. Amb el suport de la Fundació
Ricky Rubio, s’organitza una jornada
comunitària inclusiva a les pistes de Pau
Casals, on el voluntariat aportarà treball
i coneixements per a la millora de l’espai.
I també hi ha programada l’organització
dels Special Olympics a la nostra vila.
I amb un caràcter més lúdic, festiu i
familiar, aquest mes de maig hem afegit
a la Caminada dels Tres Pobles la primera
edició de la Cursa de la Dona de les Tres
Viles, juntament amb Premià de Mar i
Montgat.
Us animem a participar en totes aquestes
activitats i esperem ben aviat fer realitat
tots els projectes i obres que tenim en
marxa.

Relacions Institucionals i Organització
d’Esdeveniments Estratègics a la
Universitat Ramon Llull.
És doncs, una persona molt qualificada,
que ha demostrat la seva capacitat de
lideratge, treball i valors a les regidories
que ha liderat aquests darrers anys.
Vull acabar agraint-vos l’oportunitat
que em vau donar de representar-vos
i de poder defensar els interessos del
Masnou. Ha estat un honor i espero
haver estat a l’altura del que esperàveu.
Desconec quines seran les noves
responsabilitats que assoliré, però allà on
sigui, ocupi el lloc que ocupi, portaré el
Masnou i la seva ciutadania al cor.
Moltes gràcies!
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Romà López
Portaveu del
Grup Municipal
JxCAT-Units

Al passat Ple es va aprovar destinar
diners del romanent de tresoreria del
pressupost del 2021 a noves inversions.
Crida l’atenció que entre aquestes
inversions no s’hi inclou cap de les

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

El imperio de la ley
“ESTIMAR el recurso contencioso de
protección jurisdiccional de Derechos
Fundamentales, y en su consecuencia
anular el al Decreto de 5 de julio de 2021
dictado por el Alcalde en la que se acuerda
inadmitir a trámite la moción presentada
por el grupo del partido CIUTADANS en
fecha 2 de julio de 2021, reconociendo a la

propostes que va fer el nostre grup
municipal al pressupost del 2022 i
que se’ns va dir que serien estudiades.
Bàsicament demanàvem un increment
important dels diners destinats
a millorar les voreres i calçades del
municipi, ja que es troben en un estat
lamentable.

preocupar-se pels problemes diaris
de les persones i invertir en allò que
és més prioritari, i no fer pedaços, com
per exemple, arreglar només el tram
del carrer de Navarra comprès entre
el carrer de Roger de Flor i el passeig
de Romà Fabra. I la resta? Caldria
planificar millor.

En canvi, podem veure com el Govern
(ERC-PSC) vol tornar a fer el que fa
sempre: grans projectes vistosos
l’últim any de mandat, abans de les
eleccions municipals del 2023, tot
ignorant les preocupacions del dia a
dia, com són la neteja i l’estat general
dels carrers del Masnou. Ser al govern
és actuar amb responsabilitat,

Això sí, mentrestant els impostos van
pujant, per cobrir l’entrada al Govern
del PSC, que ha disparat la despesa
total del Govern fins a més de 450.000
euros l’any, quan a Premià de Mar,
amb més població, la despesa és d’uns
183.000 euros/any. Els números parlen
per si sols.

recurrente el derecho a ser indemnizada
en la cuantía de un Euro a cargo de la
demandada, con imposición de costas al
Ayuntamiento del Masnou en la cuantía
limitada de 300 € por todos los conceptos.”
Esto es lo que ha dictado el Juez
del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 10 de Barcelona, en
su Sentencia del pasado 13 de abril
de 2022, pero ¿qué ha pasado para
que este grupo tuviera que interponer
una demanda contra el Ayuntamiento
por vulneración de derechos
fundamentales?
En julio de 2021 presenté una moción
para que el Ayuntamiento ofreciera
asesoramiento y asistencia jurídica
gratuita a los afectados por los actos
delictivos cometidos por menas o

exmenas que, recordemos en aquella
época se contabilizan a casi uno diario.
El Alcalde, lejos de permitir un debate
sobre este asunto, decidió, con claro
desprecio a la ley como ahora ha
confirmado el Juzgado, inadmitir la
moción, impidiendo que una de nuestra
propuestas pudiera ser debatida en
el plenario municipal. Argumentaba
en síntesis que en la exposición de
hechos de mi moción se contenían
afirmaciones que atentaban, según
su parecer, contra la dignidad de
las personas, estigmatizando a un
colectivo de jóvenes que habían tenido
que abandonar su país en busca de
un futuro mejor. La realidad era y es
bien distinta, pues lo cierto es que el
acogimiento de los menas en Masnou
fue un desastre, tanto para los propios
menores, como para aquellos vecinos y

Necessitat de fer efectiva la
independència
La independència del nostre país
ja no és un anhel, és una necessitat.
Després de veure com l’Estat espanyol
privava de llibertat els nostres líders
polítics; després d’haver espiat
descaradament qui pensa diferent,
negant-ho primer i admetent-ho més
tard; ara ens arriba la sentència judicial
que vol perseguir a les escoles la llengua
catalana, nucli de la nostra identitat.
És per això que, si volem canviar les
coses, la independència de Catalunya
és una necessitat, una necessitat per
poder viure lliures.

comerciantes que fueron víctimas de sus
actos delictivos, por lo que por mucho
que se quiera esconder tal realidad,
había mucha gente a la que le hubiera
gustado saber la posición de los grupos
municipales ante mi petición.
Según mi parecer, el Alcalde tuvo miedo
a enfrentarse a la moción en el pleno
de julio de 2021, y prefirió incumplir la
ley para demorar 10 meses el debate
de la moción, con la esperanza de que
la situación de inseguridad mejorara y
no tuviera que explicar a unos vecinos
ciertamente hartos que su voto iba ser
en contra.
Pero la democracia no es eso. La
democracia es no rehuir los debates e ir
de cara, y afortunadamente, como todos
somos iguales ante la ley, se ha hecho
justicia.
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