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Aquest mes d’octubre anem perfilant el pressupost municipal per a l’any que ve, que 
coincideix amb les properes eleccions municipals. El mes de novembre, com ja és habitual 
els darrers anys, portarem a aprovació aquesta proposta de pressupost. El que ja ha finalitzat 
és el segon procés de pressupostos participatius, en què es decideix sobre 500.000 euros 
destinats a inversions que, amb un conjunt de propostes finalistes, s’han posat a votació 
de la ciutadania del Masnou amb un gran èxit de participació, tal com ho va ser la primera 
edició, amb més d’un 13 %, un índex molt alt si el comparem amb municipis de la nostra 
mateixa mida. Mentre que la proposta guanyadora de l’edició anterior —la il·luminació del 
passeig Marítim fins a Premià— ja s’ha adjudicat i aviat en començarà l’execució, la proposta 
guanyadora d’aquesta segona edició haurà de completar la il·luminació del passeig Marítim 
en direcció Montgat.

Una de les grans apostes d’aquest Govern és la construcció d’habitatge de protecció 
oficial. Les obres de l’antiga caserna, ara plaça de l’U d’Octubre, avancen a molt bon ritme, 
a diferència de les de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil, que amb l’aturada que han patit 
tindran un retard. Ambdues obres les està executant l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Esperem que durant el primer trimestre de l’any que ve la Generalitat reprengui els pisos per 
a gent gran del carrer de Joan XXIII. 

Aquest octubre també hem donat l’impuls al projecte Radars iniciat fa un any, de suport a 
la gent gran en situació de soledat no volguda, i hem iniciat “El Masnou concilia”, un espai 
d’acollida infantil, en col·laboració amb entitats del municipi, que permetrà que mares i pares 
puguin disposar de temps lliure. 

El Masnou també compta ara amb dues escultures a l’espai públic de gran rellevància: 
l’escultura dedicada a la comunitat de mestres, obra pòstuma de Jordi Alumà, i l’obra 
dedicada al president Companys, de l’artista d’Alcoi Antoni Miró. 
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   El batlle treballant al seu despatx. RAMON BOADELLA

dades que hi hagi i totes les 
derivades, però per ara podem 
dir que està funcionant força 
bé. És una mesura irreversible, 
però s’hi poden introduir canvis.

Tot i la controvèrsia que ha ge-
nerat l’expropiació del pati del 
Casino, ja és un fet i el terreny 
ja pertany a l’Ajuntament.
Sí, perquè ja s’ha dipositat 
una quantitat de diners com 
a compensació. Tot i que ja és 
propietat municipal, ara estem 
esperant poder disposar del 
pati. En aquests moments 
estem intentant pactar amb 
l’entitat com ho fem. És a dir, 
com fem la primera reordenació 
urbanística perquè es pugui 
utilitzar com a espai públic.

L’Ajuntament ha dipositat 
235.000 euros com a indem-
nització. L’entitat, en canvi, 
reclama 3,8 milions d’euros, 
segons va afirmar en una au-
diència pública que va tenir 
lloc al juny. Com s’explica 
aquesta disparitat tan gran 
en la valoració feta per cadas-
cuna de les dues parts?

La implantació de la zona 
verda d’estacionament a 
pocs mesos de les eleccions 
municipals és una temeritat o 
un acte de valentia?
Per a les properes eleccions 
falten vuit mesos. Malgrat que 
s’acostin, l’acció de govern no 
s’atura, ni els nostres compro-
misos. I aquesta mesura n’és un. 
La regulació de l’aparcament 
a l’espai públic és obligatòria 
per poder disposar d’un pla de 
mobilitat sostenible. Ara s’ha 
implantat una prova pilot en un 
espai determinat, que és on els 
veïns i veïnes tenien més difi-
cultats per trobar aparcament. 
Durarà un any, aproximada-
ment. Hem de veure com funci-
ona i continuar gestionant-ho. 

El fet que sigui una prova 
pilot implica que es podria 
revertir?
La prova ha de durar un any. Els 
resultats, de moment, són molt 
positius. Ja s’ha detectat, durant 
els primers dies de funciona-
ment, que els veïns i veïnes 
poden aparcar amb molta més 
facilitat. S’analitzaran totes les 

L’Ajuntament ha fet el càlcul 
que afavoreix més l’Administra-
ció municipal, al conjunt dels 
contribuents del Masnou. Com 
l’ha fet l’entitat? Ells sabran. Han 
calculat una xifra desmesura-
da, perquè han considerat tot 
aquest sòl com a residencial, 
per treure’n el màxim benefici. 
Serà el jurat d’expropiació qui 
dirà quin és el preu adequat.  

Se suposa que l’Ajuntament 
ho ha analitzat amb cura. 
Per tant, es pot considerar 
que és molt remot el risc 
que acabi costant prop de 4 
milions d’euros?
Jo crec que sí. L’interès públic 
de l’operació és indiscutible, 
per la manca d’espai públic al 
nucli antic. Prova d’això és que 
la Generalitat no sols l’ha apro-
vada, sinó que l’ha assumida. 
Hi ha una necessitat d’espai 
públic que l’entitat sempre 
ha negat. Fa vuit anys que in-
tentem negociar amb ells per 
arribar a acords, però sempre 
havien cregut que l’expropi-
ació era impossible. Seria bo 
que s’assumeixi la realitat  
per poder parlar-ne i arribar  
a acords. 

S’ha anunciat un procés 
participatiu per decidir els 
elements bàsics que tindrà la 
futura plaça i que precedirà el 
concurs arquitectònic que la 
definirà. Els murs, però, s’en-
derrocaran abans? Hi ha una 
data aproximada per fer-ho?
Farem un procés participatiu 
per definir la plaça, però abans 
s’ha de fer un primer projecte 
d’urbanització, amb l’objectiu 
d’obrir l’espai a tothom i fer-lo 
accessible, tenint en compte 
els desnivells que hi ha amb els 
carrers que l’envolten. És a dir, 

 DOMÈNEC CANO SENTIES

Jaume Oliveras, alcalde del Masnou

“Tota actuació urbanística que fem té l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida i potenciar la convivència”

“Cansat? No. Desgastat? 
Crec que no. Amb 
ganes? Més que mai”. 

Així respon Jaume Oliveras 
quan se li pregunta si passa 
factura el fet d’haver assumit 
la responsabilitat de ser 
l’alcalde del Masnou durant 
dos mandats consecutius. 
No sols no sembla cansat, 
sinó que afronta els darrers 
mesos d’aquesta legislatura 
amb determinació i amb el 
convenciment que l’Equip 
de Govern de coalició 
que presideix (ERC i PSC) 
culminarà els projectes 
encetats: “Continuarem 
exercint la responsabilitat de 
governar fins a l’últim dia de 
mandat”.

Es mostra satisfet per la 
feina feta: “Creiem que és 
important que el Masnou 
continuï endavant i que 
reforcem el canvi aconseguit 
aquests darrers vuit anys, 
en els quals hem implantat 
polítiques de progrés en 
àmbits com l’habitatge per 
a joves, la sostenibilitat o la 
mobilitat, entre molts altres”. 
En tot cas, serà el 28 de maig 
del 2023 quan la ciutadania 
masnovina revalidarà o no 
la confiança que va atorgar 
a ERC, el partit d’Oliveras, en 
les darreres eleccions muni-
cipals. Va ser, amb diferèn-
cia, la llista més votada. Va 
aconseguir el 39 % dels vots 
i 9 dels 21 seients del Ple 
municipal. Oliveras tornarà 
a encapçalar la llista d’ERC, 
després que l’assemblea 
local del partit l’hagi ratificat 
com a alcaldable.
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que s’hi pugui accedir a través 
de rampes i escales. Aquest 
projecte bàsic d’urbanització es 
troba ara en exposició pública. 
Després, es podran licitar les 
obres. Però abans d’això, hem 
de poder disposar plenament 
de l’espai. Podem dir que serà 
relativament fàcil, perquè les 
mesures cautelars que l’entitat 
va demanar al jutjat van ser 
denegades. Ara és prematur 
avançar dates, però ho veurem 
aviat. Estem pendents de parlar 
amb l’entitat, perquè l’inici de 
les obres es faci d’acord amb els 
seus interessos. 

El Casino es troba a tocar de 
l’N-II. Fa un any que es va 
anunciar el projecte de reur-
banització d’aquesta via per 
fer-hi un passeig. Trigarem 
molt a veure l’inici de  
les obres?
Ens trobem debatent el projec-
te de pacificació de l’N-II amb la 
Generalitat, per tancar-lo i que 
l’any que ve es pugui començar 
la licitació del projecte. Creiem 
que això podria ser pels volts 
del mes de març. A partir d’aquí, 
la Generalitat podria començar 
les obres a finals del 2023. Tot 
sembla indicar que el primer 
tram que es licitarà és el que va 
de Montgat a Cabrera de Mar i 
que les obres començaran per 
aquí, pel Masnou, per la part 
baixa. Seran unes obres com-
plexes. El projecte ha d’anar 
lligat a la creació de nous ac-
cessos a l’autopista C-32, molt 
necessaris per no perjudicar la 
mobilitat.  

Actualment s’estan construint 
dues promocions d’habitat-
ges protegits que sumen 110 
habitatges, a la plaça Nova de 
les Dones del Tèxtil i al solar 
de l’antiga caserna. En quin 
estat es troben?
La promoció de l’antiga 
caserna, a la futura plaça de 
l’U d’Octubre, està en una fase 
molt avançada. A finals de l’any 
que ve ja estaran acabats i ad-
judicats. I, cosa que també és 

important la transformació de 
l’N-II, que ajudarà a vertebrar 
l’eix per a vianants que anirà fins 
al parc de Vallmora, passant per 
la plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil, el carrer de vianants de 
Roger de Flor i la plaça de la Vila. 
Vull deixar clar que la inversió 
a l’espai públic transcendeix 
l’obra pública. Tota l’actuació 
urbanística que fem té l’objectiu 
de crear espais adequats per a 
la ciutadania, de millorar la qua-
litat de vida, potenciar la con-
vivència i reforçar el sentiment 
de pertinença a la comunitat i el 
municipi.  

Plaça de la Vila? Ja té nom?
No, però l’Ajuntament no té 
plaça, oi? I la plaça de la Vila no 
existeix al Masnou.

Està satisfet amb la feina feta?
Haurem assolit els objectius que 
ens vam fixar, tot i ser un mandat 
que ha estat molt marcat per la 
pandèmia de la COVID, al prin-
cipi, i ara, per la crisi energètica 
i inflacionista actual. Estem 
intentant respondre a les crisis 
alhora que assolim els objectius 
del pla de govern. 

Efectivament, es preveu una 
crisi greu a partir d’aquest 
mateix hivern. Això es té en 
compte en el pressupost que 
s’està elaborant per a l’any 
que ve? 
Al pressupost de l’any que 
ve volem mantenir el nivell 
de serveis de l’Ajuntament, 
que ha fet una clara aposta 
per l’educació de 0 a 3 anys, 
recuperant la gestió directa de 
les escoles bressol municipals. 
També volem reforçar els ajuts 
al lloguer, a les famílies, a la 
infància i l’adolescència, entre 
d’altres, per donar un cop de 
mà a la ciutadania, compartint 
aquesta responsabilitat amb 
les altres administracions. Hem 
de ser capaços de donar res-
posta a les situacions d’emer-
gència que pugui haver-hi a 
causa d’aquesta crisi energèti-
ca i d’inflació. Ens en sortirem. 

molt important, ja s’haurà ur-
banitzat la plaça i el seu entorn. 
A la promoció de la plaça Nova 
hi ha hagut problemes que 
segurament provocaran un 
canvi d’empresa constructora. 
Això comportarà un retard 
d’aproximadament vuit mesos. 
A banda, ara estem preparant 
la licitació d’uns vuitanta pisos 
més de protecció oficial, que 
seran, bàsicament, de lloguer. 
Es tracta de dues promoci-
ons d’habitatge dotacional, 
als carrers de Montevideo i 
de Pau Casals, i d’una altra 
d’habitatge protegit, al carrer 
d’Almeria. Les farem amb el 
suport de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Ens trobem en el 
procés inicial; s’han de fer els 
plecs i el concurs, s’han de lici-
tar les obres... Però el sòl ja està 
qualificat. Per tant, es faran, 
però no podem concretar en-
cara quant de temps trigarem 
a tenir-les. 

Ara que ens trobem a prop 
del final del mandat, es pot 
dir si hi ha projectes que no 
es podran fer, que quedaran 
al calaix?
Acabarem tots els projectes que 
hem iniciat fins ara i totes les 
inversions que hem aprovat. Per 
exemple, ara engeguem un nou 
pla de xoc de voreres i calçades, 
i també estem a punt d’iniciar 
la reurbanització del carrer de 
Rafael Casanova i del parc del 
Mil·lenari. Això a banda d’un 
nou paquet de projectes que 
crec que podrem acabar abans 
d’esgotar el mandat. Tot plegat, 
després d’haver finalitzat les 
obres dels carrers del Pallars, 
de la Selva, de l’Uruguai, de 
Navarra... 

Sí que hi ha grans projectes que 
queden per al proper mandat, 
com la urbanització de la plaça 
de la Vila —és a dir, l’actual pati 
del Casino—, la pacificació del 
trànsit en una zona d’Ocata o 
decidir el futur dels terrenys 
públics de la Colomina, entre 
d’altres. També serà molt 

Tenim un ajuntament sanejat 
econòmicament, amb un 
nivell d’endeutament baix, del 
28 %, aproximadament. Això 
no vol dir que no hàgim de 
ser prudents. Ho serem, però 
sense renunciar a la inversió 
ni a les polítiques públiques. 
També ens hem proposat fer 
un pla energètic important per 
a l’Ajuntament, per contenir 
la despesa en consum i poder 
afrontar amb garanties l’any 
que ve.

La superposició de crisis 
greus desplaça la més trans-
cendent, la de l’emergència 
climàtica?
De l’emergència climàtica tot-
hom en parla, però és clar que 
s’han de prendre mesures, oi?

I quines s’estan prenent 
al Masnou?
Estem canviant els vehicles 
de l’Ajuntament, renovant-los 
per d’altres d’elèctrics i híbrids, 
perquè l’orografia del Masnou 
és complexa. Per exemple, 
el nou autobús urbà, que 
ja hauria d’haver arribat, és 
híbrid. A banda, l’àrea verda 
d’aparcament és una mesura 
que té l’objectiu de reduir 
l’ús del cotxe i les emissions. 
També estem facilitant l’ús del 
transport públic amb l’abo-
nament T-ElMasnou, del bus 
urbà. Ja s’han sol·licitat més 
de 500 targetes unipersonals. 
Encara parlant d’autobu-
sos, esperem que ben aviat 
comenci a funcionar una nova 
línia d’autobús directa entre 
Ocata i Barcelona. Fa temps 
que parlem amb la Generalitat 
perquè la instauri. A més a 
més, ja s’han començat a ins-
tal·lar plaques fotovoltaiques 
a l’Edifici Centre i aviat es col-
locaran al pavelló i, després, 
en altres edificis municipals. 
Són el primer pas per crear una 
comunitat energètica local i 
que els habitatges particulars 
que puguin associar-s’hi pu-
guin proveir-se d’aquesta font 
d’energia. 
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L’Equip de Govern i l’oposició encaren  
la recta final del mandat 
La pandèmia ha posat a prova el Pla d’actuació municipal 2019-2023 

EN PORTADA

Entrem en el darrer 
any de mandat, un 
mandat que ha viscut 

un esdeveniment totalment 
disruptiu: la pandèmia 
derivada de la COVID-19. 
Aquest fet ha endarrerit 
projectes, però, també, s’ha 
hagut d’adaptar la gestió 
municipal per abordar la 
crisi social i econòmica 
excepcional que se n’ha 
derivat. Garantir els serveis 
públics, reforçar l’àmbit 
social, reactivar l’economia 
del municipi i guanyar 
espai públic per al Masnou 
estan sent les prioritats de 
l’Ajuntament per donar 
resposta a tot el que ha 
comportat aquesta malaltia 
epidèmica.

Pel que fa als projectes més 
ambiciosos del mandat, 
requereixen, per la seva 
complexitat, uns processos 
llargs fins a arribar-se a 
materialitzar. Per això, molts 
encara estan en marxa, com 
l’adquisició del pati del Casino, 
l’augment del parc públic 
d’habitatge protegit o la 
transformació de l’N-II.

L’aplicació de proves pilot ha 
estat una novetat d’aquesta 
legislatura. S’ha implantat en 
zones concretes del municipi 
tant la recollida de residus 
porta a porta com la zona 
verda d’aparcament regulat. 
També ha estat el primer 
cop en què s’ha creat una 
empresa pública municipal: 

SUMEM, SL (Serveis Urbans del 
Masnou Empresa Municipal, 
SL), delegada de la gestió de 
l’estacionament regulat a la via 

pública (zones verda, blaves 
i taronges) i dels pàrquings 
municipals soterrats. I és que 
la gestió directa dels serveis 
municipals ha estat també una 
tendència del mandat. A més 
de l’estacionament regulat de 
vehicles, la gestió per part de 
l’Ajuntament de les escoles 
bressol ja és una realitat i la de 
l’abastament d’aigua potable 
està pel camí de ser-ho.

A menys d’un any de les 
eleccions municipals, que es 
preveuen el 28 de maig de 2023, 
s’ha demanat una valoració de 
la gestió municipal a tots els 
grups municipals, per conèixer 
l’opinió de les forces polítiques 
amb representació ciutadana al 
consistori masnoví. 

   Detall de la façana de l'edifici 
consistorial. RAMON BOADELLA

FIDELS ALS COMPROMISOS ADQUIRITS DARRERS PRESSUPOSTOS DEL MANDAT

Som a les portes de finalitzar 
el mandat i les diferents situ-
acions sobrevingudes, lluny 
de parar l’activitat política, 
han suposat una motivació 
constant. També l’exigència 
de la ciutadania i la mateixa 
necessitat de mantenir-nos 
fidels als compromisos 
adquirits ens han espero-
nat a ser millors, a treballar 
amb esforç i dedicació. Hem 
apostat per la mobilitat 
i el transport sostenible, 
amb pacificació d’entorns 
escolars, la nova targeta 
T-ElMasnou i la posada en 
marxa de l’àrea verda per 
resoldre la problemàtica de 
l’aparcament. Hem fet millo-
res en la recollida selectiva 
domèstica amb la implanta-
ció d’una prova pilot porta 
a porta. Hem apostat per 
més esport i més espais 

Aquests són els darrers pres-
supostos del mandat, pensats 
per afrontar les despeses 
derivades dels compromisos 
adquirits —recollits al PAM, en 
l’acord de governabilitat i en 
la garantia de prestar serveis a 
la ciutadania.

Aquests són uns pressupostos 
justos, adequats a l’època en 
què estem vivint. La post-
pandèmia ens ha fet posar 
el focus en la digitalització 
i la millora dels processos 
de l’Ajuntament. Per tant, 
una part de la inversió està 
vinculada a les aplicacions 
informàtiques per a alguns 
departaments.

socials, amb el 
nou equipa-
ment cívic els 
Masovers, dues 
pistes polies-
portives i un parc de cal·listè-
nia. Hem aplicat modificacions 
en el planejament urbanístic 
que ens permeten assolir més 
terreny públic, i, per tant, més 
pisos de protecció oficial, i 
alhora tenir nous indrets, com 
el pati de Casino, que avança 
per formar part del nostre 
patrimoni i ser un espai públic 
de qualitat per a tots els veïns i 
veïnes del Masnou.

Continuarem treballant amb 
rigor i responsabilitat, fugint 
del conformisme, enemic 
del progrés i del benestar; 
emprenent projectes, assumint 
reptes i sempre posant la 
mirada endavant. 

Aquests pressupostos 
preveuen la inversió de 
500.000 euros per a projectes 
participatius, 300.000 per a la 
compra d’habitatge social o 
150.000 per a l’ampliació de 
l’Escola Bressol Municipal Sol 
Solet. I també es destina una 
partida a l’expropiació del pati 
del casino, per fer-ne un espai 
obert per a tothom. 

També recollim una demanda 
de moltes veïnes i veïns que 
vam defensar quan érem a 
l’oposició, que és un lavabo fix 
per a la platja. 

  EQUIP DE GOVERN
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EN PORTADA

OTRO AÑO PERDIDO, PERO ÉSTE MÁS CARO

EL GOVERN DEL NO

Seguimos sin resolver los 
grandes problemas de 
Masnou como la limpieza, la 
seguridad en nuestras calles y 
viviendas, el despilfarro de los 
ingresos municipales a costa 
de un nivel de presión fiscal 
muy alto, etc., pero en cambio 
creamos nuevos que eran 
innecesarios.

Iniciar un litigio con una 
entidad histórica como es el 
Casino para robarles su patio 
(sí robarles, porque pretender 
compensar con una cantidad 
ridícula es equiparable a 
robar) no es más que obligar 
al contribuyente a sufragar 
un capricho de ERC y el PSC, 
además de que pone en serio 
peligro la supervivencia de 
dicha entidad, al quedarse sin 
espacio para desarrollar parte 
de su fin social. O imponer 
una zona verde de pago 
para los vecinos de Ocata 
(que el resto de vecinos del 
Masnou se vayan agarrando 

No han recuperat les 
urgències 24 hores, tot i que 
ens van dir que després de la 
pandèmia les recuperaríem; 
no han arribat a un acord 
amb el Casino per evitar el 
judici que ens pot portar 
una sentència ruïnosa; no 
han millorat la neteja; no 
han volgut obrir un procés 
participatiu amb veïns, veïnes 
i oposició per modificar el 
seu model de zona verda per 
un que generi més consens; 
no han aturat la massificació 
urbanística fomentant 
pelotazos com el del Càmping; 
no han fet cap carril bici; no 

los machos 
para cuando 
les llegue) 
no es más que otra forma 
de esquilmar a los vecinos 
para mantener un nuevo 
chiringuito como es la 
reciente creación de una 
empresa pública. Y si encima 
lo haces ignorando casi 3.000 
firmas en las que se pide 
que la nueva zona verde sea 
gratuita para los vecinos, 
queda demostrado que 
el concepto democracia y 
participación solo les interesa 
cuando va en dirección a sus 
intereses.

Como digo, otro año perdido, 
pero éste con el coste del 
gobierno municipal más 
elevado y caro de la historia, 
porque hacerlo bien y cobrar 
bien, por lo que parece, no 
siempre van de la mano. 

han aconseguit cap millora 
en el transport públic que 
ens uneix amb Barcelona i 
Mataró; no han arreglat les 
voreres; no han municipalitzat 
l’aigua; no han volgut 
aprovar un nou protocol per 
aturar desnonaments; no 
han aconseguit mantenir 
la bandera blava a la platja 
d’Ocata; no s’han volgut 
abaixar els sous més alts 
que els permet la llei ni en 
el moment més dur de la 
pandèmia; no paren de dir 
que faran coses que al final 
no fan. No esteu cansats 
d’aquest Govern? 

Com valores la tasca del Govern municipal?

Més de la meitat
dels enquestats

SUSPENEN
el Govern municipal

Font: Enquesta en línia abril-setembre 2022 (n=460)

Com sempre, se’ns demana 
una valoració en un espai 
ínfim mentre trobem 
entrevistes a doble pàgina 
a l’alcalde. Aquest darrer 
any, el Govern ha seguit fent 
ampliacions i suplements 
de crèdit per fer obres 
(s’apropen eleccions), com les 
pistes del parc de Vallmora 
i l’expropiació del pati del 
Casino, però: 

•  Ni un euro per recuperar 
pisos buits que són propietat 
de bancs i grans tenidors. 
Fa anys que l’Equip de 
Govern té la llista. Això sí, 
després diran que treballen 
fort per assegurar el dret a 
l’habitatge.

•  Ni un euro per comprar 
un pis d’emergència, 
compromès al Pla local 
d’habitatge des de fa més 
de dos anys. Sort que era 
“d’emergència”.

•  Via lliure per tirar a 
terra el càmping i fer-hi 
una promoció de pisos 
particulars. Un govern 
bussiness friendly.

•  Ni un euro en cap mesura 
per frenar el canvi 
climàtic ni en preservació 
i conscienciació sobre el 
medi ambient. Això sí, són 
molt ecologistes, no els 
diguessis pas el contrari.

•  La recuperació del servei 
de l’aigua ajornada sine die. 
Sorea guanya, de moment.  
Això sí, ells són molt 
d’esquerres, no els diguessis 
pas el contrari.

Seguim en la travessa 
del desert. 

  OPOSICIÓ
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INSTITUCIONAL

El Ple municipal del Masnou 
celebrat el 22 de setembre 
va aprovar per unanimitat 

una declaració institucional 
que sol·licita “mesures urgents 
per a l’aprovació d’un pla 
de reindustrialització de la 
fàbrica tèxtil que pertany a 
Nextil Group (antiga DOGI)”. 
La planta masnovina va tancar 
definitivament el 29 de juny i va 
deixar sense feina la setantena 
de persones que hi treballaven.

La declaració institucional, 
presentada per Cs a través del 
seu portaveu, Frans Avilés, 
demanava al Departament 
d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya 
“que formuli un pla concret 
de reindustrialització per al 
Masnou que tingui, entre altres 
objectius, la recerca d’algun 
operador industrial que pugui 
instal·lar-se a la fàbrica i que 
pugui subrogar el nombre 
més gran de treballadors 
que sigui possible”. A més, i 
encara dirigint-se al Govern 
català, instava a l’agilització de 
l’aprovació del Pacte Nacional 
per a la Indústria 2022-2025 i 
que s’incrementi la presència 
de representants dels municipis 
a la taula de treball d’aquest 
pacte. El text també s’adreçava 
al Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme, per tal 

que “fomenti una inversió al 
Masnou, tant en infraestructures 
industrials com en iniciatives 
empresarials productives per 
a les instal·lacions que encara 
són de Nextil Group”. Finalment, 
la declaració traslladava la 
solidaritat del consistori al 
Comitè d’Empresa i afirma 
que l’Ajuntament facilitarà 
la reindustrialització de la 
fàbrica per tal de crear noves 
oportunitats laborals per a les 
persones que han perdut la feina. 

Tal com va recordar Maria 
Llarás, quarta tinenta d’alcaldia 
i regidora de Promoció 
Econòmica, el tancament de la 
fàbrica es va produir sense avís, 
tot i que el comportament previ 
de l’empresa indueix a sospitar 

que feia temps que el preparava. 
En aquest sentit, Llarás va citar 
el trasllat de maquinària a 
Guatemala i que els treballadors 
hagin explicat que s’havien 
rebutjat comandes per manca 
de material. “Aquesta decisió 
va suposar, malauradament, 
l’acomiadament de 70 persones 
molt especialitzades en el 
sector tèxtil; algunes de les 
quals, amb edats avançades”, 
lamentava la regidora, que va 
detallar les accions que ha estat 
duent a terme l’Ajuntament en 
coordinació amb la Generalitat 
de Catalunya i el Comitè 
d’Empresa per atendre els 
treballadors i treballadores que 
s’han vist abocats a l’atur i per 
trobar-los sortides laborals. Com 
a novetat, va anunciar que “el 

Servei Local d’Ocupació està 
intercedint amb una empresa 
tèxtil del Vallès Oriental que està 
interessada a contractar teixidors 
i teixidores, perquè ha obert una 
nova planta de producció”.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
intervenir just abans de la 
votació per apuntalar l’explicació 
de Llarás i va citar reunions 
amb organismes com Acció o 
l’Institut Català de Finances, 
entre d’altres, així com amb el 
Departament d’Empresa i Treball 
de la Generalitat i amb el mateix 
conseller, Roger Torrent. “Estem 
en contacte permanent per 
donar suport als treballadors 
en situació d’atur i, alhora, per 
trobar una solució que permeti 
desenvolupar aquesta zona 
industrial del municipi i crear-hi 
nous llocs de treball”, va resumir 
Oliveras. Aquesta va ser la 
darrera intervenció d’un Ple 
excepcionalment breu, que amb 
prou feines va durar una hora. “És 
el primer després de l’aturada de 
l’estiu”, va precisar el batlle, tot 
preveient “que es tractarà força 
més matèria en el proper”, el del 
mes d’octubre. 

Sí Abstenció No

Aprovació inicial de l’expedient 15/2022, de modificació 
de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit 
finançada amb romanent de Tresoreria. 14 ERC, PSC i Cs 7  Fem Masnou,  

JxCAT-Units i CUP

Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals del Masnou i Alella. 18  ERC, PSC, JxCAT-

Units, Cs i CUP 3 Fem Masnou

Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla general  
d’ordenació en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada  
pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de la Pollacra Goleta Constança.

15  ERC, PSC,  
Cs i CUP

6  Fem Masnou  
i JxCAT-Units

Primera pròrroga del conveni de delegació de competències  
entre l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme per a la 
prestació del servei en matèria de recollida i transport de residus municipals.

17 ERC, PSC,  
JxCAT-Units i Cs

4  Fem Masnou  
i CUP

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs per sol·licitar 
mesures urgents per a l’aprovació d’un pla de reindustrialització de la fàbrica 
tèxtil que pertany a Nextil Group (antiga DOGI). Unanimitat

VOTACIONS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 22 DE SETEMBRE DE 2022

Llegiu la crònica sencera a  
https://elmasnou.cat/
ple_setembre_2022

Unanimitat al Ple a favor d’un pla de reindustrialització 
per a la fàbrica de l’antiga Dogi
Aquesta declaració institucional es va aprovar en una de les sessions plenàries més 
breus de la legislatura

   Captura de pantalla de la retransmissió de la sessió. YOUTUBE
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INSTITUCIONAL

El jardinet central de les 
escales que menen a la 
porta principal de l’Escola 

Ocata, al carrer de Maria Ferrer 
Mosset, ja acull el Monument a 
la Comunitat de Mestres, creat 
per l’artista masnoví Jordi Alumà 
(Creu de Sant Jordi i Medalla de 
la Vila del Masnou), que va morir 
el juny de l’any passat, amb 97 
anys. L’obra està constituïda 
per un monòlit de pedra 
rectangular. En una cara s’hi pot 
veure un relleu metàl·lic d’un 
rostre, amb cabells que alhora 
són lletres. A l’altra cara duu una 
planxa en la qual s’hi ha gravat 
una frase de la gran pedagoga 
masnovina Rosa Sensat.

L’acte d’inauguració del 
monument va tenir lloc el 
dijous 29 de setembre a la 
tarda. Van acudir-hi un centenar 
de persones, aproximadament. 
La majoria eren membres 
de la comunitat educativa 
masnovina, i també ho eren les 
persones que van pronunciar 
els parlaments amb què es 

va vestir una inauguració 
engalanada amb les peces 
musicals que va oferir l’Escola 
Municipal de Música del 
Masnou (EMUMM). 

Jordi Navarro, mestre i 
director jubilat de l’Escola 
Ocata, va conduir l’acte, en 
què també van participar 
Santi Puig, director de l’Escola 

Un monòlit lloa la Comunitat de Mestres
L'obra pòstuma de Jordi Alumà ja llueix al jardinet del davant de l’Escola Ocata

Marinada, i Montserrat Pedret, 
professora de l’Escola Rosa 
Sensat. Tots van coincidir 
a destacar la tasca de les 
mestres masnovines que han 
creat escola en la pedagogia: 
Rosa Sensat, Maria Canaleta, 
Amparo Vázquez, Carme 
Giralt i la mateixa Maria 
Ferrer Mosset. Així mateix 
ho van remarcar l’alcalde, 
Jaume Oliveras, i la cinquena 
tinenta d’alcaldia i regidora 
d’Educació, Cristina Ramos, 
que van fer els parlaments 
institucionals. A més, es va 
anomenar Esteve Pujol, com 
a promotor del monument, 
i Gent del Masnou, Màxim 
Fàbregas i Francesc Fàbregas, 
com a part de les persones i 
entitats que havien impulsat 
aquesta iniciativa.

El Monument a la Comunitat 
de Mestres ha estat precedit 
per la reurbanització del carrer 
de Maria Ferrer Mosset i la 
rehabilitació de la façana de 
l’Escola Ocata, la primera escola 
pública del municipi. 

 L'ARTISTA

Jordi Alumà, que va morir 
el 2021, havia rebut, entre 
d'altres distincions, la Creu 
de Sant Jordi i la Medalla 
de la Vila del Masnou

 L'OBRA

En una cara s’hi pot veure 
un relleu metàl·lic d’un 
rostre i, a l'altra, una frase 
de Rosa Sensat

   El monòlit de pedra es troba al mig del jardinet del carrer  
de Maria Ferrer Mosset. RAMON BOADELLA
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Des del 15 d’octubre, el 
qui va ser president 
de la Generalitat de 

Catalunya, Lluís Companys, té 
un monument al Masnou que 
l’homenatja. Es tracta d’una es-
cultura de grans dimensions del 
seu rostre feta per l’artista alcoià 
Antoni Miró, que substitueix el 
monòlit que fins ara ocupava 
la part central dels jardins que 
duen el seu nom. Coincidint 
amb el 82è aniversari de l’exe-
cució de Companys, l’actual 
president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, va visitar el Masnou 
per inaugurar-la.

Aragonès va afirmar que aques-
ta “magnífica escultura trans-
met els valors a les generacions 
més joves que avui s’hauran 
d’enfrontar, com es va enfron-
tar el president Companys, a 
un feixisme que torna a treure 
el cap”. El cap de l’executiu va 
afegir que “el tornarem a tirar 
enrere, perquè els valors de la 
democràcia, la cohesió social 
i la defensa d’un país per a 
tothom són molt més forts que 
l’extrema dreta”.

L’alcalde, Jaume Oliveras, 
va parlar de l’escultura com 
una obra que representa tots 
aquells valors que volem defen-
sar avui en dia i que són neces-
saris: “la igualtat, la llibertat i la 
fraternitat”. El batlle també va 
recordar la dona de Companys, 

Carme Ballester, amb una 
trajectòria política rellevant 
i reconeguda com a víctima 
del nazisme per la República 
Federal Alemanya. També va 
incidir en “la importància de 
fer actes de reivindicació de la 
memòria històrica com aquest” 
com un dels compromisos que 
té el Govern municipal.

Malauradament, l’autor del 
monument, Antoni Miró, no va 
poder assistir a l’acte per motius 
de salut, però dues persones 
van parlar en representació 
seva. Joan Maluquer, president 
de la Universitat Catalana 

Lluís Companys té un nou monument al Masnou
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, inaugura l’obra creada per Antoni Miró

d’Estiu, va parlar de l’artista 
i, tot seguit, Pep Cruanyes, 
coordinador de la Comissió de 
la Dignitat, sobre la memòria 
democràtica. Ambdós van 
coincidir a reivindicar que 
l’obra d’aquest artista valencià 
no fos valorada al conjunt dels 
Països Catalans. En aquest 
sentit, Maluquer va lamentar 
que “no trobi museus per 
exposar-se més enllà del País 
Valencià” i Cruanyes va afirmar 
que “acollint aquest monu-
ment al Masnou li hem fet 
justícia, per la seva vàlua i com 
a artista compromès amb la 
realitat dels Països Catalans”.

   Aragonès va referir-se a Companys “com un dels grans presidents de l’antifeixisme”. RAMON BOADELLA

  L’obra de l’artista Antoni Miró es troba als jardins que porten el nom  
de Lluís Companys. RAMON BOADELLA

  Tres ballarines van descobrir l'escultura al ritme de la música.  
RAMON BOADELLA

Coberta amb tela durant tot 
l’acte, després dels parla-
ments va arribar el moment de 
descobrir l’escultura. Va ser a 
càrrec de tres ballarines d’Art i 
Passió, que, mentre dansaven 
al so de la peça musical de 
Francis Lai “Main Theme”, van 
anar retirant el vaporós teixit 
fins a deixar veure l’obra d’art. 
La Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou (JOCEM) va posar 
música a l’acte, conduït per 
Montserrat Condeminas, que 
va cloure amb una ofrena 
floral davant de l’escultura  
per part de les persones  
assistents. 
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ESPAI PÚBLIC

  Un dels parquímetres destrossats. DOMÈNEC CANO

Es recomana utilitzar l’app Aparcare per fer els pagaments 
de les zones verda i blava d’estacionament
Diversos actes vandàlics han malmès bona part dels parquímetres

El diumenge 16 
d’octubre, una festa 
amb el bàsquet com 

a protagonista va servir per 
inaugurar la renovació de les 
pistes de Pau Casals que han 

estat repintades i llueixen 
una varietat de colors vius. 
L’ha organitzada la Fundació 
Ricky Rubio, braç a braç amb 
l’Ajuntament. El repintat 
culmina una actuació que es 
va iniciar amb una jornada 
de treball comunitari, feta 
a principis de juny, que va 
comptar amb la participació 
del mateix Ricky Rubio, un 
bon nombre de persones 
voluntàries i el Centre Obert 
Maricel. 

Esclat de color a les pistes  
de Pau Casals

   Vista zenital de les pistes. CEDIDA

L’Ajuntament del Masnou 
recomana a les persones 
que aparquen a les zones 

verda i blava que utilitzin 
l’aplicació Aparcare per fer 
els pagaments. Després que 
s’hagin solucionat els proble-
mes que hi va haver els primers 
dies, l’aplicació funciona 
correctament. Les disfuncions 
van coincidir amb l’entrada en 
vigor de la prova pilot d’estaci-
onament regulat en zona verda 
i amb l’aplicació del nou regla-
ment i les noves tarifes de la 
zona blava. Aquestes novetats, 
que són vigents des del 30 de 
setembre, van obligar a recon-
figurar l’aplicació, procés que 
va ocasionar alguns desajustos 
i que durant uns dies no es po-
guessin efectuar correctament 
els pagaments de les tarifes que 
es corresponen a cada tipus 
d’usuari i de vehicle.  

> Vandalisme
Bona part dels parquímetres 
de la via pública han estat mal-
mesos per actes vandàlics co-
mesos els darrers dies. Tres han 
quedat destrossats de manera 
definitiva i no es preveu que es 
puguin reparar. En d’altres s’ha 
inutilitzat el mecanisme per 
pagar amb monedes. També 
n’hi ha alguns que han quedat 
amb les pantalles danyades i no 
s’hi pot veure res.

La instal·lació de cada parquí-
metre té un cost aproximat 
de 9.000 euros. Les accions 
vandàliques que els malmeten 
són constitutives d’un delicte 
penal. La Policia Local està 
duent a terme les actuacions i 
investigacions pertinents per 
aturar-les i identificar-ne els 
autors materials, que hauran 
d’afrontar les denúncies  

procedents. Addicionalment, 
s’ha informat els Mossos d’Es-
quadra sobre la intensificació 
d’aquest fenomen vandàlic.

El fet que alguns parquímetres 
estiguin inoperatius a causa 
dels actes vandàlics no eximeix 
els usuaris de pagar la tarifa 
corresponent, atès que es pot 
fer a través de l’aplicació.

> Incidències
Tothom qui necessiti resoldre 
incidències amb l’estaciona-
ment regulat ha de posar-se 
en contacte amb SUMEM SL, 
l’empresa municipal que el ges-
tiona, per tal de solucionar-les. 

Es recomana fer-ho per correu 
electrònic, a l’adreça  
sumem@elmasnou.cat. 

Per a més informació: 
www.elmasnou.cat/sumem
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L’Ajuntament del Masnou 
ja és propietari del pati 
del Casino, un cop ha 

dipositat a la Caixa General de 
Dipòsits de la Generalitat de 
Catalunya la indemnització 
per a l’expropiació del recinte. 
L’Ajuntament va efectuar el 
pagament el 28 de setembre. 
Aquest fet comporta el canvi de 
propietat.

S’hi han dipositat 234.956,88 
euros després que l’entitat 
no es presentés a l’acte de 
pagament, convocat a les 
10 h del mateix dia, 28 de 
setembre. Una hora després 
s’havia de fer l’atorgament 
de l’acta d’ocupació del pati, 
però no es va efectuar, perquè 
tampoc no va comparèixer 
cap representant del Casino, 
cosa que hauria suposat, 
simbòlicament, l’entrega de 
les claus del recinte. Per tant, 
l’Ajuntament no posseeix 
encara el pati, tot i tenir-ne la 
propietat. El consistori ja ha 
sol·licitat l’autorització judicial 
d’entrada per fer efectiva la 
possessió.

L’objectiu de l’Ajuntament 
del Masnou és convertir el 
recinte del pati del Casino en 
una gran plaça pública. Cal 
precisar que l’expropiació 
no afecta els edificis de 
l’entitat —el del mateix 
Casino i el del teatre—, sinó 
només el pati i la construcció 
que allotja els vestidors. La 
modificació urbanística que 
implica l’expropiació va ser 
aprovada inicialment pel Ple 
municipal del 22 de juliol 
del 2021. Va ser el 7 de març 
d’enguany quan la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de 
l’Arc Metropolità de Barcelona 
(Generalitat de Catalunya) va 
aprovar-la de manera definitiva. 
Uns mesos més tard, el 28 

concurs d’idees arquitectònic 
per definir el disseny final de la 
plaça.

> Negociació
Tot i les ofertes fetes per 
l’Ajuntament i les converses 
mantingudes durant anys 
per tal que el Casino accedís 
a traspassar la propietat del 
pati, sempre amb l’objectiu 
de crear-hi una plaça pública, 
no s’ha pogut arribar mai a 
cap acord, cosa que va quedar 
palesa en l’audiència pública 
del 2 de juny d’enguany. Allà, 
representants del Casino van 
anunciar que litigarien per 
tal de retenir-ne la propietat. 
Entre altres accions, l’entitat va 
demanar mesures cautelars al 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) contra la 
modificació del planejament 
urbanístic aprovada pel 
Ple el 22 de juliol del 2021, 
que van ser denegades. I és 
que aquesta modificació 
és la base prèvia sobre la 
qual se sustenta el projecte 
d’expropiació forçosa. Val a dir 
que les converses continuen 
obertes. L’Ajuntament ha fet 

de juliol, la Junta de Govern 
Local va aprovar el projecte 
d’expropiació.

> Futura plaça
En paral·lel, l’Ajuntament ha 
aprovat de manera inicial el 
projecte d’urbanització de 
l’àmbit del Casino, document 
que actualment es troba en 
període d’informació pública, 
fins al 21 d’octubre. Aquesta 
és, per tant, la data límit per 
presentar-hi al·legacions. 
S’ha d’assenyalar que aquest 
projecte d’urbanització només 
planteja la reconfiguració 
bàsica, de mínims, d’aquesta 
superfície de 3.019,31 metres 
quadrats. No estableix, en cap 
cas, el disseny definitiu de la 
futura plaça.

L’Ajuntament preveu organitzar 
un procés participatiu perquè 
la ciutadania expressi les seves 
preferències, en qüestions 
com la vegetació que hi haurà, 
els elements que contindrà, 
la disposició d’espais... 
Posteriorment, un cop 
identificades les preferències 
ciutadanes, es convocarà un 

noves propostes a l’entitat 
i resta disposat a valorar 
les alternatives que pugui 
presentar el Casino.

No obstant això últim, i en 
coherència amb la manca 
d’acord, el Casino tampoc no 
considera justa la valoració 
feta per l’Ajuntament per 
indemnitzar l’entitat. Si bé 
inicialment s’havia estimat 
que rondaria els 300.000 
euros, finalment ha estat 
quantificada en 234.956,88 
euros, que són els diners que 
ha dipositat l’Ajuntament 
per esdevenir propietari de 
la superfície del pati com a 
espai públic del municipi. Si, 
com és d’esperar, l’entitat no 
accepta aquesta valoració, 
serà el Jurat d’Expropiació de 
Catalunya qui fixi un preu per a 
la indemnització. Si alguna de 
les dues parts impugna aquesta 
decisió, l’apreuament definitiu 
serà determinat pel TSJC. En 
qualsevol cas, aquest litigi pel 
preu no atura ni la presa de 
possessió del pati per part de 
l’Ajuntament ni la urbanització 
de la plaça. 

El pati del Casino ja és propietat de l’Ajuntament
El consistori ja ha sol·licitat l’autorització judicial per entrar-hi, perquè l’entitat 
no s’ha presentat ni a l’acte de pagament ni a l’atorgament de l’acta d’ocupació

   Vista del pati del Casino, l'espai que es vol convertir en una plaça. DOMÈNEC CANO
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

La multiestrellada xef 
del Maresme Carme 
Ruscalleda va ser al 

Masnou el 20 de setembre 
per parlar de les estratègies 
per retenir el talent a les 
organitzacions i cooperar 
en el territori. Ho va fer en la 
jornada del cicle Cafè i Empresa, 
organitzada per l’Ajuntament 
del Masnou amb l’objectiu de 
ser un espai de trobada per 
crear sinergies i compartir 
reflexions sobre temes d’interès 
per al teixit productiu del 
municipi.

“La maquinària humana és 
importantíssima en qualsevol 
negoci; sense ella no es pot fer 
res”. Així va començar la seva 
ponència Ruscalleda, tot fent 
un repàs de la seva extensa 
trajectòria. Va compartir els 
seus inicis a la xarcuteria 
familiar per explicar que li 
van servir per iniciar-se a la 
cuina, però també per establir 
un contacte directe amb el 
client. En aquest sentit, va 
parlar sobre la importància de 
mantenir una escolta activa i 
d’avançar-se a les necessitats 
dels clients i, també, va destacar 
el valor del col·lectiu humà, és 
a dir, de l’equip de treball. La 

amable perquè ens visitin”, 
per abordar l’originalitat i la 
diferència de la cuina de la 
comarca. 

Ruscalleda sempre ha estat una 
fervent defensora del producte 
arrelat al territori, fresc i de 
temporada i, com no podia ser 
d’una altra manera, del Masnou 
en va lloar els productes 
locals, però també va fer una 
crida a “no perdre la capacitat 
de descobrir i conèixer per 
inspirar-nos i continuar 
donant corda al patrimoni 
que ja tenim”. La xef, que té un 
restaurant a Tòquio, va posar el 
focus en la gastronomia nipona, 
que li ha permès conèixer altres 
tècniques culinàries. En aquest 

xef va remarcar l’engranatge 
de les persones per al bon 
funcionament de les empreses: 
“Hem de cuidar i estimar el 
nostre equip, envoltar-nos 
de persones que gaudeixen 
treballant amb nosaltres, que 
tinguin criteri i siguin capaces 
de discutir les nostres idees”.

La cuinera santpolenca va 
reconèixer que el sector dels 
serveis és clau en el motor 
econòmic del Maresme i va 
recordar com n’és de necessari 
teixir aliances al territori per 
cercar talents i connectar idees. 
Centrant-se en el seu sector, 
va afirmar que “el Maresme 
és una comarca privilegiada 
i la gastronomia és la postal 

sentit, va abordar les similituds 
entre la cuina catalana i la 
japonesa: “Ambdues defensem 
la temporalitat (menjar les 
coses en temporada), el joc de 
sabors i el fet de no carregar-
nos l’ànima del producte durant 
la cocció”.

Amb el dinamisme i l’energia 
que va desprendre Ruscalleda 
durant la ponència va ser 
capaç de transmetre la passió 
per la seva feina a la trentena 
d’empresaris i empresàries del 
Masnou que van participar en 
la jornada celebrada al Club 
Nàutic. També als responsables 
polítics municipals presents, 
entre els quals hi havia Jaume 
Oliveras, alcalde del Masnou, 
i Maria Llarás, quarta tinenta 
d’alcaldia i regidora de 
Promoció Econòmica. Abans 
de cloure l’acte, algunes de 
les persones assistents van 
intervenir per aportar reflexions 
i plantejar preguntes a la xef, 
entre les quals hi va haver 
interès sobre els canvis al 
sector després de la pandèmia, 
diferents demandes a l’entorn 
de l’hostaleria, i preguntes 
sobre com oferir vi del territori o 
com potenciar els treballadors 
de sala. 

Carme Ruscalleda reivindica el valor 
de l’engranatge humà
La xef visita el Masnou i dona claus al teixit productiu local per retenir el talent

   Prop de trenta empresaris i empresàries del Masnou van escoltar la 
dissertació de Carme Ruscalleda. MIREIA CUXART
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HABITATGE

La construcció dels habitatges protegits de la 
plaça de l’U d’Octubre avança a bon ritme
La de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil no es podrà reprendre fins a l’any vinent

   A la plaça Nova de les Dones del Tèxtil, l'obra ha quedat aturada.  
MIREIA CUXART

   Ja es poden veure les estrucutures dels edificis de la plaça  
de l’U d’Octubre. MIREIA CUXART

El Masnou té en marxa 
dues noves promocions 
d’habitatge de protecció 

oficial (HPO): l’una, a la plaça 
de l’U d’Octubre i, l’altra, a la 
plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil. El 5 d’octubre, l’alcalde, 
Jaume Oliveras; el regidor 
d’Urbanisme, Ricard Plana, 
i la regidora d’Habitatge, 
Maria Llarás, es van reunir 
amb representants de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), administració 
supramunicipal delegada de 
la construcció dels edificis, 
per actualitzar la situació 
d’ambdues promocions i visitar 
les obres.

La promoció de la plaça de l’U 
d’Octubre evoluciona a molt 
bon ritme i es treballa amb la 
previsió que durant el primer 
trimestre del 2023 es pugui 
obrir el termini perquè les 
persones que vulguin optar a un 
habitatge de compra presentin 
la seva sol·licitud. Si tot segueix 
el seu curs, les claus dels pisos 
protegits es podrien lliurar 
abans d’acabar l’any 2023.

S’hi estan construint un total de 
40 habitatges distribuïts en dos 
blocs de pisos amb aparcament 
inclòs, 38 dels quals es 
destinaran a assegurar el dret a 
l’habitatge a un preu assequible. 
Els altres dos els adquirirà 
l’Ajuntament. Aquesta promoció 
té dues novetats respecte a les 
que fins ara s’havien adjudicat 
al municipi, sempre en règim de 
lloguer i destinades a col·lectius 
específics de gent jove o gent 
gran. En aquest cas, hi podrà 
optar qualsevol persona major 
d’edat i els habitatges es podran 
adquirir en règim de propietat, 
és a dir, de compra. A més, la 
reurbanització d’aquest indret 
inclourà una plaça, la de l’U 
d’Octubre, i dos locals.

Pel que fa a l’obra de la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil, 
aturada des del mes passat, 
la trobada del 5 d’octubre va 
confirmar que encara no hi ha 
data concreta per reprendre la 
construcció i que el projecte 
patirà un endarreriment. 
L’empresa que fins ara duia a 
terme els treballs ha desistit del 
contracte i, tal com va informar 
l’AMB a la trobada, caldrà 
tornar a fer els tràmits tècnics i 
administratius necessaris per a 
una probable nova licitació de 
l’obra. La previsió amb què es 
treballa és que la construcció 
pugui continuar d’aquí a uns 
vuit o nou mesos, en funció del 
que s’allargui el procés de la 
nova adjudicació.

Aquest immoble ha d’acollir 
67 habitatges: 31 seran 
adjudicats en règim de lloguer 

i 36 en règim de venda. Com 
en el cas de l’altra promoció, 
hi podrà optar qualsevol 
persona major d’edat. L’edifici, 
que tindrà una alçària màxima 
de sis nivells per sobre de la 
planta baixa, també inclourà 
75 places d’aparcament i un 
local a la planta baixa que 
es destinarà a equipament 
municipal.

Ambdues promocions són fruit 
d’un conveni de col·laboració 
signat entre l’Ajuntament 
i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) per acord del 
Ple segons el qual el consistori 
proporciona els terrenys 
públics on s’han d’ubicar els 
edificis mentre que l’AMB 
s’encarrega de la construcció, a 
través de l’Institut Metropolità 
de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial (IMPSOL). 

Per optar a un habitatge protegit cal inscriure’s abans al Registre català de sol·licitants. 
Més informació: https://elmasnou.cat/temes/habitatge. 

 DE COMPRA

Per primera vegada al 
municipi, els habitatges 
protegits de la plaça de 
l’U d’Octubre es podran 
adquirir en règim de 
propietat, és a dir, 
de compra
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Nou èxit de participació a la 10a Fira d’Entitats
Prop de quaranta entitats surten al carrer per mostrar la rica i diversa xarxa associativa

La desena edició de la 
Fira d’Entitats va tornar 
a ser tot un èxit de 

participació. La plaça Nova 
de les Dones del Tèxtil va ser 
l’indret on una quarantena 
d’entitats van aplegar-se, el 
dissabte 24 de setembre, a la 
tarda, per donar a conèixer 
les activitats i els projectes 
que duen a terme. A més a 
més, una bona part també va 
programar espectacles, jocs 
i tallers per tal que tothom hi 
passés una bona estona. Prop 
d’una dotzena d’activitats van 

ocupar l’escenari central de la 
plaça, si bé es van combinar 
amb d’altres que feien moltes 
de les entitats a les seves 
carpes.

L’Ajuntament va aprofitar la 
cita per fer un reconeixement 
públic a dues dones per la 
contribució que han fet al 
moviment associatiu masnoví 
des de fa una pila d’anys. 
Una d’elles, Carmen Castro 
Rodríguez, va rebre una placa 
commemorativa de mans de 
l’alcalde, Jaume Oliveras, i del 

regidor d’Acció Cívica, Sergio 
González. L’altra, Ana Molinari 
de Quinto, no va poder assistir-
hi. Van recollir la distinció, en 
nom d’ella, dos representats de 
l’associació DISMA.

   Durant la jornada hi va haver jocs, tallers, exhibicions i espectacles. 
RAMON BOADELLLA

   Gran part del teixit associatiu local va mostrar la seva encomiable tasca a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. RAMON BOADELLA

   S'hi van exposar els cartells dels pressupostos participatius, on sortien 
persones assistents a la Fira anterior. RAMON BOADELLA

La Fira també va servir per 
animar la gent a participar en la 
votació final dels pressupostos 
participatius, que ja tenen 
projectes guanyadors (vegeu 
la pàgina 18 d’aquest butlletí). 
Algunes de les persones que 
es van acostar a l’estand de 
l’Ajuntament van poder votar 
allà mateix i, a més, tothom va 
poder admirar-hi l’exposició 
de cartells dels pressupostos 
participatius, que es van fer 
amb la imatge de moltes de les 
persones que havien assistit a la 
Fira d’Entitats de l’any anterior. 

 ACTIVITATS

Una dotzena d’activitats 
van ocupar
l’escenari central i es van 
combinar amb les que 
es feien a les prop de 40 
carpes d'entitats
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   Es va poder caminar per l'N-II des de Montgat fins a Vilassar de Mar. 
RAMON BOADELLA

   Les persones van omplir l'espai que habitualment és per als vehicles. 
RAMON BOADELLA

   Molts masnovins i masnovines es van animar a practicar el seu esport 
preferit. RAMON BOADELLA

   Entre les propostes d'aquell dia, hi va haver un espectacle infantil 
itinerant de gran format. RAMON BOADELLA

 NOU TÍTOL DE TRANSPORT

 METROMINUT

Durant la Setmana de la
Mobilitat va començar
a funcionar la T-ElMasnou,
que ja utilitzen més 
de 500 persones

A la jornada s'hi va 
presentrar un mapa on 
s’indiquen les distàncies 
i temps caminant entre 
diferents indrets del poble

Una multitud de vianants 
va apoderar-se, el 
diumenge 18 de 

setembre, de l’N-II, un espai 
reservat habitualment als 
cotxes que es va tallar al trànsit 
entre les 10.30 i les 13.30 h 
per celebrar-hi una jornada 
ludicofestiva amb motiu de la 
Setmana de la Mobilitat. 

Un munt de gent va poder 
gaudir de les activitats que es 
van organitzar al tram central 
del segment masnoví de l’N-II. 
S’hi va muntar una pista de 
skate, s’hi va representar un 
espectacle infantil i s’hi va fer un 
taller de dibuixos amb guix, així 

com la festa de l’escuma, que va 
servir com a fi de festa. A més a 
més, es va habilitar un carril bici 
a la mateixa via, entre Montgat i 
Vilassar de Mar.

La festa d’aquell diumenge va 
servir també per donar el tret 
de sortida a la T-El Masnou, 
un títol de transport que permet fer viatges il·limitats 

amb l’autobús urbà del 
Masnou (C19). També hi va 
haver un estand per repartir el 
prospecte Metrominut i explicar 
aquest projecte, un mapa 
que especifica el temps que 
requereixen els desplaçaments 
a peu entre diversos indrets 
del municipi, com ara escoles, 

equipaments, parcs i altres 
punts d’interès. El Metrominut 
és una idea sorgida del Grup de 
Treball de Mobilitat del Projecte 
Educatiu del Masnou (PEM).

La celebració de la Setmana 
de la Mobilitat, que es va 
estendre enguany del 16 al 
22 de setembre amb el lema 
“Combina i mou-te”, també va 
incloure el Dia del Transport 
Públic (21 de setembre). Durant 
aquesta jornada, l’autobús urbà 
va ser gratuït (línia C19), així com 
l’aparcament del port per a tots 
els conductors i conductores 
que l’utilitzessin per deixar-hi el 
cotxe i agafar el tren. 

L’N-II es buida de cotxes i s’omple de jocs, 
espectacles i tallers
Una jornada ludicofestiva va donar el tret de sortida a la Setmana de la Mobilitat
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Els pressupostos 
participatius 2022-2023 
dedicaran 500.000 euros 

a fer realitat els dos projectes 
més votats per la ciutadania. En 
primer lloc, il·luminar el tram 
del passeig Marítim que va de 
la riera d’Alella fins a Montgat. 
El segon, reforçar les actuacions 
per millorar l’accessibilitat de 
voreres i passos de vianants. 
Per executar tots dos projectes, 
es reserven 250.000 euros dels 
pressupostos municipals de 
cadascun dels dos anys 2022 i 
2023.

La il·luminació del tram del 
passeig Marítim més proper 
a Montgat ha aconseguit 896 
vots, un 32,81 % del total. La 
inversió prevista per fer realitat 
aquest projecte està xifrada en 
250.000 euros. El dia que s’hi 
encenguin els llums, el Masnou 

tindrà tot el passeig Marítim 
il·luminat. Es tracta d’una 
via exclusiva per a vianants i 
bicicletes, molt utilitzada per la 
ciutadania, que discorre arran 
del mar i de les platges, de 
punta a punta del municipi.

Això serà possible perquè 
en l’anterior edició dels 
pressupostos participatius va 
guanyar la proposta d’il·luminar 
l’altre extrem del passeig 
Marítim, el més proper a 
Premià de Mar. El tram central 
—comprès entre el port i el 
carrer del Brasil— ja té fanals. 
Val a dir que encara no s’han 
pogut començar a instal·lar 
les llumeneres al segment 
més proper a Premià de Mar, 
encara que es preveu poder 
fer-ho les properes setmanes. 
Sovint, les actuacions a primera 
línia de la costa es retarden 
perquè requereixen tràmits 
administratius especials. El 
motiu és que abans d’iniciar 
aquests projectes s’han 
d’obtenir els permisos d’ADIF, la 
Direcció General de Polítiques 
de Muntanya i del Litoral 
(Generalitat de Catalunya) 
i la Demarcació de Costes a 

La il·luminació del passeig Marítim fins  
a Montgat és la proposta guanyadora  
dels pressupostos participatius
També es podrà dur a terme la segona opció més votada: dedicar uns 240 mil euros  
a millorar l’accessibilitat de voreres i passos de vianants

Catalunya (Ministeri per a la 
Transició Ecològica i Repte 
Demogràfic).

Tornant a l’edició actual 
d’enguany dels pressupostos 
participatius, també es farà 

realitat la segona proposta més 
votada: reforçar la millora de 
l’accessibilitat de voreres i passos 
de vianants del Masnou. Aquesta 
idea ha obtingut 817 vots 
(29,92 % del total). La previsió és 
destinar-hi 242.750 euros. 

 LLUMS A TOT EL PASSEIG 

En l’anterior edició va 
guanyar la proposta 
d’il·luminar l’altre extrem 
del passeig Marítim i les 
llumeneres s'hi instal·laran 
properament
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CULTURA I TURISME

Nits de música al parc de Vallmora
Prop de cinc-centes persones assisteixen a la vetllada de jazz 
amb Dani Nel·lo i Nika Mills

La imatge del bassal 
d’aigua a les escales 
que pugen des de la 

plaça de Jaume Bertran cap 
al carrer de Sant Francesc 
d’Assís del Masnou ha estat 
la guanyadora del concurs 
fotogràfic a l’Instagram 
#aiguaalmasnou2022, 
convocat des de l’Ajuntament 
del Masnou (podeu veure-la a 
la pàgina 29 d'aquest butlletí). 
Jordi Solé, (@en_solex, a la 
xarxa social) és l’autor de la 
instantània que ha aconseguit 
el 50,74 % dels vots a la 
votació final i, curiosament, 
també va ser el guanyador 
de l’edició passada.  L’alcalde, 

Jaume Oliveras, i la regidora 
de Turisme i Promoció del 
Municipi, Neus Tallada, ja li han 
entregat el diploma acreditatiu 
del premi, un dinar per a 
dues persones al restaurant 
Tresmacarrons del municipi.

La sisena edició d’aquest 
concurs va comptar amb la 
participació d’un total de 84 
fotografies de 43 usuaris i 
usuàries diferents. D’entre totes, 
un jurat professional en va fer 
una selecció i, després, el vot 
popular a la xarxa va decidir la 
imatge vencedora. Ha ocupat la 
segona posició la fotografia de 
l’usuari @alfaro_giro, amb un 

28,98 % dels vots i, el tercer lloc 
ha estat per a @mir__h  
(20,27 %). Cada any, es 
proposa una temàtica diferent 

que reflecteixi la bellesa del 
municipi i, en aquesta ocasió, 
la temàtica escollida ha estat 
l’aigua. 

Jordi Solé torna a guanyar el concurs anual de fotografia 
L’aigua va protagonitzar la convocatòria, que va rebre més de vuitanta fotografies

   Les autoritats municipals entregant el diploma acreditatiu del premi  
al guanyador. MIREIA CUXART

D iversos patis i eixides 
amb mines d’aigua de 
cinc cases privades i un 

repartidor d’aquesta històrica 
xarxa de distribució d’aigua 
van participar en la jornada de 
portes obertes del diumenge 
2 d’octubre. L’activitat es 
va completar amb la visita 
guiada a la Mina d’Aigua i del 
Centre d’Interpretació, a la 
plaça d’Ocata. Aquest conjunt 
d’activitats centrades en 
aquest reclam tan genuí del 
patrimoni masnoví va atreure 
més de cinc-centes visites.

A més a més de poder veure les 
eixides de les mines, el públic 
va gaudir de les actuacions 
de la Jove Orquestra de 
Cambra del Masnou (JOCEM), 
de l’escola d’interpretació 
i teatre +Q Teatre i del Cor 
Scandicus, que es van repartir 
pels diferents patis privats per 
amenitzar la jornada. A banda, 
en un s’hi podia admirar una 
instal·lació artística feta per 
Blanc de Guix. 

Les portes obertes a les eixides 
de les mines d’aigua s’han 
organitzat amb motiu de les 
Jornades Europees de Patrimoni 
2022. Dins d’aquest marc, també 
es van oferir dues visites guiades 
a Can Teixidor, un mas fortificat 
que és una de les construccions 
històriques més rellevants del 
municipi. La vintena de persones 
que van participar-hi feia temps 
que havien esgotat les places 
disponibles. I és que es tracta 
d’un domicili habitat, motiu 
pel quan només s’hi organitzen 
visites un cop l’any. 

Portes obertes a diferents patis 
i eixides privats del Masnou
També es van fer visites guiades a la Mina d’Aigua i al mas de 
Can Teixidor, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni

  Actuació en un dels patis que es 
van poder visitar. CEDIDA

   El directe de Dani Nel·lo va sonar al parc de Vallmora. RAMON BOADELLA

Els aplaudiments del 
nombrós públic assistent 
van confirmar la bona 

acollida de la iniciativa Nits 
de Vallmora, que va tenir lloc 
el dissabte 17 de setembre 
a l’espai natural del parc de 
Vallmora amb una proposta 
musical propera al jazz. Hi van 
actuar la cantant masnovina 
Nika Mills, entrevistada en 
aquest número del butlletí, a les 
pàgines 22 i 23, i el reconegut 
saxofonista i compositor català 
Dani Nel·lo, que va portar el 
seu nou espectacle al Masnou 
pocs dies després d’haver-lo 
presentat al Mercat de Música 
Viva de Vic. Es calcula que 
hi van passar prop de cinc-

centes persones, moltes de les 
quals també van aprofitar per 
apropar-se a la inauguració de 
la guingueta del parc, que havia 
obert portes aquell mateix dia.

Així, el calendari cultural del 
Masnou compta amb una 
nova cita que s’afegeix al 
Fascurt, al Ple de Riure o a les 
programacions estables de 
difusió artística. La iniciativa, que 
vol reforçar l’activitat musical 
local, va obrir el cicle amb una 
proposta propera al jazz, però la 
intenció d’aquesta nova activitat 
és que al llarg de les diverses 
edicions els concerts cobreixin 
diferents estils, gèneres i 
manifestacions. 
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 MIREIA CUXART
JOSÉ GREGORIO ZURITA

Nika Mills, 
cantant

Rere el nom artístic de Nika Mills hi ha 
Verónica Molina. A la música, tot i que 
va iniciar-s’hi de ben petita, no va ser 
fins al 2007 quan va decidir dedicar-
s’hi professionalment, després 
de llicenciar-se en Humanitats i, 
també, en Ciències del Treball, a 
la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona.

Ara viu un dels moments àlgids de 
la seva carrera i cada vegada és més 
reclamada als escenaris catalans. 
En són testimoni el nombre creixent 
d’actuacions i, sobretot, l’evolució 
de la seva proposta musical, en què 
la seva predilecció pel jazz és cada 
vegada més patent. 

Com a solista, o bé amb la seva banda, 
aquesta veu polièdrica ha sonat en 
discoteques barcelonines com Shôko, 
Sutton, Razzmatazz i Bikini. També en 
ubicacions reconegudes de la ciutat, 
com l’Hotel W, la Casa Fuster o la Casa 
Batlló, i en tantes altres d’arreu de la 
Península. I és que Nika Mills ha pujat 
en centenars d’escenaris, però un dels 
darrers ha estat especial per ser al seu 
poble, el Masnou.

Tot i que el seu dia a dia gairebé és a 
Barcelona, aquesta masnovina ens 
explica que “el Masnou no deixa de 
ser el meu refugi familiar, on torno 
pràcticament cada setmana per 
carregar-me de la seva llum, córrer 
pel passeig Marítim i retrobar-me 
amb la meva gent”. 

ENTREVISTA

Com valores la nova proposta 
de les nits musicals al parc de 
Vallmora?
Ha estat tot un orgull haver 
pogut inaugurar les sessions 
musicals del parc de Vallmora, 
per a tota la banda, però més 
entranyablement per a mi, com 
a masnovina que soc. Sempre 
és un plaer tocar “a casa” i 
trobar-te amb cares conegudes 

La claca del públic va 
confirmar la bona acollida 
de la teva actuació, que 
va incloure temes clàssics 
de jazz, soul i pop. Com és 
d’important la connexió de 
l’artista amb el públic?
Crec que per a qualsevol 
artista, indistintament de 
la disciplina, el públic ho és 
tot. En concret, per a aquells 

que et saluden i veus des de 
l’escenari. 

Cal dir, i agrair, que els últims 
temps he pogut veure com el 
Masnou ha creat nous espais 
públics que respiren vida, com 
el parc on vam actuar o la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil, on 
també vam tocar la primavera 
passada.

cantants que vivim la música 
de manera vocacional, la 
millor recompensa de la nostra 
professió és aconseguir fer 
vibrar la gent, veure com el 
que fas és capaç de provocar 
emocions a la resta. És el que 
dona sentit al que fem. I, com 
més a prop, millor, penso, i 
per això no és estrany que 
em veieu sovint sortint de 
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   Nika Mills va rebre l'escalf del públic durant la seva passada actuació a les Nits de Vallmora. RAMON BOADELLA

ENTREVISTA

l’escenari per buscar el caliu 
del públic...

Al parc de Vallmora vas 
ser la vocalista d’un 
concert de versions en què 
t’acompanyava una formació 
instrumental formada per 
piano, baix elèctric i bateria, 
però també t’has animat a 
treure un tema propi proper 
al pop melòdic en solitari. 
Com va ser l’experiència de 
compondre i interpretar un 
tema fet per tu?
El cert és que des de fa 
més d’una dècada que 
vaig començar a escriure 
lletres i a produir temes 
amb DJ que em demanaven 
col·laboracions, però en el cas 
de Dejar queriendo ha estat una 
experiència completament 
diferent, enriquidora i quasi 
diria que terapèutica, ja que 
la cançó neix fruit d’una 
experiència vital. Va ser a partir 
d’uns primers acords que em 
va fer arribar en Ray (el meu 
teclista) que vaig començar 
a donar forma a la melodia 
amb paraules i a “deixar anar” 
de manera catàrtica tot el que 
havia estat madurant durant el 
confinament.

La teva veu camaleònica 
s’adapta al jazz, el soul, el pop 
o el dance, però amb quin 
estil et sents més còmoda i 
per què?
En l’àmbit professional, els 
meus inicis van ser amb la 
música electrònica. Des de la 
meva estrena al Club Catwalk 
de Barcelona l’any 2007, 
vaig passar bastants anys 
recorrent discoteques al llarg 
d’Espanya fins que vaig tenir la 
inquietud de fer una formació 
de jazz i, amb el temps, he anat 
introduint al meu repertori 
temes pop i dance més actuals 
(bona part dels quals ja els 
cantava en aquella primer 
època), que, conjuntament, 
acaben conformant una sessió 
musical dinàmica com la que 
vam interpretar al concert 
del parc de Vallmora. Crec 

en compte els colors de la marca 
quan es tracta d’un esdeveniment 
corporatiu. Encara bo que compto 
amb la col·laboració de firmes de 
moda (riu)!

Durant aquest estiu has 
actuat en diverses ocasions 
a les Nits Màgiques de la 
Casa Batlló de Barcelona. On 
et podrem trobar aquesta 
tardor i aquest hivern? 
La terrassa de la Casa Batlló és 
un dels llocs on gaudim més 
i és un honor haver pogut 
ser-ne residents al llarg de 
l’estiu. De cara a la temporada 
d’hivern s’espera un nou 
projecte molt interessant per 
al qual encara estem en fase 
d’assaigs i no en puc dir gaire 
cosa de moment. A banda 
de la Casa Batlló, continuo 
amb les sessions musicals al 
Restaurant Belbo Dos Besos 
de Barcelona cada setmana i 
segueixo tancant dates ja per al 
desembre en altres espais. Com 
sempre faig, anuncio tota la 
programació al meu Instagram 
(@nikamillsmusic), de manera 
que us animo que em seguiu! 

Veient fins a on has arribat, 
si mirem enrere, com va 
començar la teva passió per la 
música?
Els meus inicis amb la música 
són totalment accidentals. 

que la música és per jugar, 
sorprendre i passar-ho bé, i, en 
aquest sentit, em diverteix ser 
capaç d’integrar en un mateix 
format peces que van des d’Ella 
Fitzerald o Nat King Cole fins a 
Green Day o Lady Gaga.

En les teves actuacions 
cuides molt la caracterització 
i l’escenografia. Com són 
d’importants per al conjunt 
de l’espectacle?
Soc una persona molt “estètica” 
i m’agrada cuidar no només el 
contingut, sinó també la forma. 
De fet, penso que tenir unes 
qualitats vocals no ho és tot. Hi 
ha molts factors que fan que 
un espectacle sigui rodó, com 
la capacitat de transmetre el 
que s’interpreta, l’energia que 
mostres a l’escenari o la posada 
en escena, i, en aquest sentit, 
sempre m’agrada adaptar el xou 
al context en què toquem (per 
exemple, el grau de formalitat no 
és el mateix en un casament que 
en un concert municipal…). Tant 
és així que sempre m’agrada tenir 

Disney en té la culpa (riu).  
El cas és que el meu pare era 
tenor a la Coral Joia d’Alella i, en 
escoltar-me cantar les cançons 
de les pel·lícules que veia 
repetidament, em va preguntar 
si volia anar a fer una prova amb 
el director. A partir d’aquí, en 
vaig passar a formar part amb 
tan sols vuit anys. Recordo amb 
estima els assajos nocturns, 
a les segones parts dels 
quals, malgrat que en gaudia 
moltíssim, acabava dormint 
sobre dues cadires enfrontades.

A més de la teva polifacètica 
carrera musical, també ets 
emprenedora.
Podríem dir que soc un cul 
inquiet amb tot el que té a veure 
amb la creativitat, i en aquest 
cas, amb l’artesania. Les bosses 
artesanals de la meva firma 
Carbone Bags neixen fruit d’un 
canvi de residència a Colòmbia, 
on vaig estar vivint set anys, i 
on vaig redescobrir el valor de 
l’ofici de la marroquineria entesa 
des dels procediments més 
artesanals. Si al que es fa des 
de l’estima se li suma el fet de 
poder donar una segona vida a 
un material tan noble i longeu 
com és la pell, el resultat és 
doblement satisfactori. Carbone 
Bags serà present a la propera 
Fira de Nadal del Masnou.  
Us hi espero!  

"La millor recompensa de la 
nostra professió és aconseguir 
fer vibrar la gent, veure com el 
que fas és capaç de provocar 
emocions a la resta"
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PUNT DE TROBADA

 DOBLE OBJECTIU

La festa va voler 
incrementar les persones 
voluntàries, i també, 
arribar a les potencialment 
usuàries del projecte

Des de la seva 
implementació ara fa 
dos anys, el projecte 

Radars s’ha establert al 
Masnou per crear una xarxa 
comunitària per detectar i 
prevenir situacions de risc 
en les persones grans, així 
com per pal·liar els efectes 
de la soledat no volguda. 
Impulsat des de l’Ajuntament, 
actualment hi participen una 
quinzena de persones usuàries, 
una desena de voluntàries en 
actiu i prop de 25 comerços 
adherits a aquesta iniciativa 
per reduir l’aïllament i 
l’exclusió social del col·lectiu 
de la gent gran.

El primer cap de setmana 
d’octubre, una festa al voltant 
del Dia de la Gent Gran va 
permetre visibilitzar la feina 
feta i sensibilitzar sobre el 
projecte amb el doble objectiu 
d’incrementar el nombre 
de voluntaris i voluntàries, i 
també, d’arribar a les persones 
que puguin ser potencialment 
usuàries del projecte. A més 
d’incloure la presentació del 
projecte Radars, algunes de les 
entitats que hi col·laboren van 
organitzar diverses actuacions.

L’acte, que va aplegar més 
de dues-centes persones, va 
ser presentat per Tere Lauret, 
sòcia del l’Esplai dels Avis de 
Can Mandri, i Xavi Martín, 
director de Treball Social de 
la Fundació Sant Francesc 
d’Assís. També van ser-hi 
l’alcalde, Jaume Oliveras, i la 
regidora de Salut Comunitària, 
Yulay Martínez, que van 
coincidir en el fet que el 
projecte Radars era possible 
gràcies a la participació de 
totes les persones i entitats 
adherides, a les quals van 
agrair la implicació. També van 
animar a tothom a afegir-s’hi 

i a continuar avançant cap a 
un Masnou més cohesionat i 
humà.

> Uneix-te a l’equip Radars
La iniciativa del projecte 
Radars es va engegar al 
Masnou l’abril del 2021 i 
s’adreça a persones de més 
de 70 anys que viuen soles 
o acompanyades d’altres 
persones de més de 70 anys. 
El seu objectiu és pal·liar 
el sentiment de solitud no 
desitjada de les persones 
grans, i detectar i prevenir els 
possibles riscos que puguin 
patir, tot contribuint d’aquesta 
manera al fet que puguin 
continuar durant més temps a 
la seva llar (si així ho desitgen), 
gràcies a la complicitat del seu 
entorn. 

> Qui són els Radars?
Veïns i veïnes, comerços, 
entitats, serveis, farmàcies, 
persones voluntàries… 

> Què cal fer?
Només cal estar atent a 
les persones grans del 
Masnou, amb una mirada 
sensible i respectuosa, i a 
la seva dinàmica diària per 
tal d’identificar qualsevol 
petit gest que pugui donar a 
entendre que necessiten ajuda 

El Masnou en xifres

És un del municipis amb 
major índex d’envelliment 
(128 %) de l’àrea de 
Barcelona i el Maresme. 
Segons dades extretes 
de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat), 
al municipi hi ha 4.780 
persones que corresponen a 
la franja de població gran, és 
a dir, de més de 65 anys, una 
xifra que representa el 20 % 
del total de la població.

El projecte Radars del 
Masnou ha fixat l’edat de 
70 anys en endavant com 
a públic al qual s’adreça. 
Consultat el cens municipal, 
si a les persones majors de 
70 anys en endavant que 
viuen soles s’hi sumen els 
nuclis familiars en què el 
més jove té com a mínim 70 
anys, aquest públic objectiu 
es tradueix en prop de 1.400 
persones potencialment 
usuàries del projecte Radars 
i que, per tant, poden 
envellir al Masnou amb la 
complicitat del seu entorn.

Un poble més connectat amb la gent gran
Es consolida el projecte Radars, que vetlla per la prevenció i detecció  
de la soledat no volguda des d’una visió comunitària

   Els casals de gent gran van actuar a la festa del projecte Radars.  
RAMON BOADELLA 

   Algunes de les entitats que col·laboren en el projecte van amenitzar  
la celebració. RAMON BOADELLA

(canvi en el comportament, en 
l’aspecte...).

Si és així, has de posar-te en 
contacte amb la Xarxa Radars, 
que valorarà si es requereix la 
intervenció de Serveis Socials 
i/o Salut.

> On s’ha d’avisar?
Adreça electrònica: 
radars@elmasnou.cat
Telèfon: 93 557 18 72
També pots contactar-hi si:
•  Vols formar part de la Xarxa 
Radars de manera estable, 
com a voluntari o voluntària.

•  Vols ser usuari o usuària del 
projecte. 



EL MASNOU VIU    OCTUBRE 202226

AGENDA Del 21 d’octubre al 20 de novembre

 OCTUBRE
Divendres 21
Dos torns: de 17 a 18 h i de 18 a 19 h
Lloc: Equipament Cívic Ca n’Humet

Espai familiar: Construcció  
amb materials naturals

Activitat per a famílies amb infants a 
partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia a 
l’enllaç: https://lleureka.org/activitats/.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

Dissabte 22
10 h
Lloc: Museu Cusí de Farmàcia

Jornada de portes obertes al Museu 
Cusí de Farmàcia 

Places limitades. 
Reserves: museucusi@rafc.cat 
(cal indicar el nombre de persones). 
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia.

D’11 a 18 h
Lloc: Parc de Vallmora

Ple de Ritme, Diada de la Percussió
Cercavila, tallers, actuacions i molt més. 
Consulteu-ne el programa sencer  
a www.elmasnou.cat/agenda. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, 
amb la col·laboració dels grups de 
batucada del municipi.

20 h
Lloc: Mercat del Masnou

Nit de tapes
Tast dels productes que ofereixen les 
diferents parades del Mercat Municipal 
maridats amb vins de la DO Alella
Per a més informació, consulteu la 
pàgina 14 d'aquest butlletí. 
Ho organitza: Mercat del Masnou 
amb la col·laboració de l’Ajuntament i 
Enoturisme DO Alella

21 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot 
Ca n’Humet

Teatre: Taxi o embolica que fa 
fort, del Grup Escènic Rauxa

També es representarà el diumenge 
23 a les 19 h.
Preu: 8 euros. 
Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitzen: Grup Escènic Rauxa i 
Ajuntament del Masnou.

Diumenge 23
D’11 a 14 h
Lloc: Casino del Masnou

XXVI Diada de Salut Mental
Jornada lúdica i oberta a la comunitat. 
Hi haurà exhibicions i activitats per a 
la mainada, amb la col·laboració de 
diverses entitats. A les 13 h hi haurà un 
vermut solidari amb el concert 
de Kike Barbero i Kumbia Kaos. 
Consulteu-ne el programa sencer a 
www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitza: Esquima, Associació 
de Familiars de Persones amb Malaltia 
Mental.

11 h
Lloc: Mina d’Aigua

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

Activitat adreçada a majors de 12 anys.
Informació i reserves: 

www.elmasnou.cat/agenda o a l’Oficina 
de Turisme del Masnou (tel. 93 557 18 34 
/ turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 25
19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taula rodona: “Salut mental: reptes 
de futur”

Activitat emmarcada dins la 
commemoració del Dia Mundial de la 
Salut Mental.
Consulteu-ne els detalls a: 
www.elmasnou.cat/agenda. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimecres 26
18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Concert conferència: “La música per 
a cinema d’Elmer Bernstein”

A càrrec de la Plataforma Blanc i Negre.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dijous 27
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “La contribució 
africana a la societat global del 
segle XXI”

A càrrec d’Albert Roca, professor 
d’antropologia cultural de la Universitat 
de Lleida, president del Centre d’Estudis 
Africans i Interculturals.
Ho organitza: Associació UNESCO  
el Masnou.

19 h
Lloc: Sala Joan Comellas

Homenatge a Juan Antonio 
Masoliver Ródenas

Acte de lliurament de la distinció de 
Fill Predilecte de la vila del Masnou, en 
reconeixement a la seva trajectòria com 
a escriptor, crític literari i acadèmic.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

19 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Projecció de Francesca i l’amor,  
d’Alba Sotorra

Visionament inclòs en la 30a Mostra 
Internacional Films de Dones. 
Reserva d’entrades: igualtat@elmasnou.cat.
Amb servei d’acollida infantil puntual 
(“El Masnou concilia”).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
 

Divendres 28
Dos torns: de 17 a 18 h i de 18 a 19 h
Lloc: Equipament Cívic Ca n’Humet

Espai familiar: Construccions 
gegants

Activitat per a famílies amb infants a 
partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia a 
l’enllaç: https://lleureka.org/activitats/.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

21 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

Dansa: El llac dels cignes
A càrrec d’El Masnou Ballet i Associació 
de Dansa del Masnou.
També es representarà el dissabte 29 a 
les 18 h.
Preu: 10 euros. Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitzen: El Masnou Ballet, 
Associació de Dansa del Masnou i 
Ajuntament del Masnou.

Activitat emmarcada en el projecte 
“Descobrim Portugal”.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines 
i Associació UNESCO el Masnou.

Dijous 10
De 17 a 18.30 h
Lloc: Equipament Cívic Ca n’Humet

Curs d’autodefensa femenina nivell 
1 (inicial)

Adreçat a adolescents i joves a partir 
de 12 anys. No es requereix cap 
coneixement previ. A càrrec d’Ana 
Subirana. Cada dijous fins al 22 de 
desembre. Cal inscripció prèvia a  
www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

18 h
Lloc: Sala de les Lletres (Edifici Centre)

Xerrada sobre el dol gestacional
A càrrec de la psicòloga perinatal 
Yolanda Toledo.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, 
amb la col·laboració de l’Associació Ania.

De 18.30 a 20 h
Lloc: Equipament Cívic Ca n’Humet

Curs d’autodefensa femenina 
nivell 2

Adreçat a adolescents i joves a partir de 
12 anys. Cal haver cursat el 1r nivell del 
curs d’autodefensa femenina. A càrrec 
d’Ana Subirana. Cada dijous fins al 22 de 
desembre. Cal inscripció prèvia a 
www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Divendres 11
De 17.30 a 19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Dibuixem superherois  
i superheroïnes

Taller adreçat a nens i nenes de 6 
a 9 anys per aprendre a dibuixar i 
acolorir personatges de superherois i 
superheroïnes, tant els més coneguts 
com d’altres de nous. Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dissabte 12
De 10.30 a 13.30 h
Lloc: Equipament de Proximitat Els Vienesos

Jornada Comunitària “El Masnou 
Coeduca”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

D’11 a 13 h
Lloc: Club Nàutic El Masnou

Jornada de recollida de residus 
“Let’s Clean Up Europe”

Inscripcions i més informació: 
basenautica@nauticmasnou.com.
Ho organitza: Club Nàutic El Masnou.

De 12 a 20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

II Premi de Fotoperiodisme  
Héctor Zampaglione

Segona edició del premi de 
fotoperiodisme, amb defensa pública 
dels deu projectes finalistes, deliberació 
del jurat i lliurament de premis.
Ho organitzen: Associació Fotogràfica El 
Masnou (FEM) i Ajuntament del Masnou.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

VII Festival de Música del Masnou. 
Missa de la Coronació KV 317  
(W. A. Mozart)

Diumenge 30 
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

Teatre còmic i gestual: Txema, 
The Postman, de Txema Muñoz 

Preu: 3 euros. Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dilluns 31
De 17 a 19 h
Lloc: Equipament Cívic Ca n’Humet

Celebració de la castanyada 
La Maria la Castanyera baixarà de 
la muntanya per repartir castanyes 
torrades! 
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

  NOVEMBRE

Dimecres 2
19 h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament

Concessió de la 9a Beca de Recerca 
del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Divendres 4
De 17 a 19 h
Lloc: Local de la FEM (Doctor Agell, 5, 
local 2)

XIV Jornades de Fotografia del 
Masnou

Taller: Flux de treball per maximitzar 
la qualitat de la fotografia digital
Inscripcions gratuïtes a femfotografia@
gmail.com.
Ho organitza: Associació Fotogràfica El 
Masnou (FEM).

Dissabte 5 
De 10 a 19 h
Lloc: Local de la FEM (Doctor Agell, 5, 
local 2)

XIV Jornades de Fotografia del 
Masnou

Taller: “Narrem una història al Masnou 
amb cinc fotografies”
Inscripcions gratuïtes a femfotografia@
gmail.com.
Ho organitza: Associació Fotogràfica El 
Masnou (FEM).

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

Teatre: M’hauríeu de pagar, 
d’Àtrium Produccions

A partir de 16 anys. A la representació hi 
ha un nu i llenguatge sexual.
Preu: 10 euros. Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 8
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas

Conferència: “L’Any Fuster”
A càrrec de Francesc Foguet Boreu, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou.

Dimecres 9
18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Cinefòrum: Singularidades de 
una chica rubia
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AGENDA Del 21 d’octubre al 20 de novembreDel 21 d’octubre al 20 de novembre

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

RIERA
2

RIERA
3

VIAMAR
4

DOMÍNGUEZ
5

AYMAR
6

OCATA
7

RIERA
8

FÀBREGAS
9

FÀBREGAS
10

DOMÍNGUEZ
11

OCATA
12

OCATA
13

RIERA
14

FÀBREGAS
15

VIAMAR
16

VIAMAR
17

AYMAR
18

OCATA
19

RIERA
20

FÀBREGAS
21

VIAMAR
22

DOMÍNGUEZ
23

DOMÍNGUEZ
24

OCATA
25

RIERA
26

FÀBREGAS
27

VIAMAR
28

DOMÍNGUEZ
29

AYMAR
30

AYMAR
31

FÀBREGAS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

FÀBREGAS
2

VIAMAR
3

DOMÍNGUEZ
4

AYMAR
5

OCATA
6

OCATA
7

FÀBREGAS
8

VIAMAR
9

DOMÍNGUEZ
10

AYMAR
11

OCATA
12

RIERA
13

RIERA
14

VIAMAR
15

DOMÍNGUEZ
16

AYMAR
17

OCATA
18

RIERA
19

FÀBREGAS
20

FÀBREGAS
21

DOMÍNGUEZ
22

AYMAR
23

OCATA
24

RIERA
25

FÀBREGAS
26

VIAMAR
27

VIAMAR
28

AYMAR
29

OCATA
30

RIERA

OCTUBRE

NOVEMBRE

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

“EL MASNOU CONCILIA”
Un nou espai d’acollida infantil que vol donar temps lliure a mares i pares. Els 
dissabtes d’octubre, novembre i desembre, els nens i nenes d’entre 4 i 12 anys 
podran fer activitats amb monitors i monitores en patis d’escoles. En trobareu més 
informació a la pàgina 21 d’aquest butlletí.

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

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

DEIXALLERIA MÒBIL
Per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h. 
Ubicació
Del 18 al 23 d’octubre: aparcament del c. d’Amadeu I.
Del 2 al 6 de novembre: torrent de Can Gaio. 
Del 15 al 20 de novembre: c. d’Itàlia / pl. Nova de les Dones del Tèxtil.

DOCUMENTS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de l’expedient 15/2022 de modificació sota la modalitat de 
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 
Del 28 de setembre al 19 d’octubre.

ALTRES INFORMACIONS 
Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
Places disponibles als cursos i al taller de conversa en català. Carrer d’Itàlia, 50, 1a 
planta / 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat). 
Informació: www.elmasnou.cat/educacio .
Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) 
Matrícula viva, cursos i tallers. Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / 
escola@emumm.cat.
Tallers i activitats a l’Espai Jove Ca n’Humet
Informació al perfil d’Instagram @elmasnou_jove i a www.elmasnou.cat/joventut. 

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

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

Fins al 24 d’octubre
A la Biblioteca Joan Coromines
“Joan Fuster, una vida il·lustrada”
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Fins al 13 de novembre
A la Sala Pere Pujadas de la Casa
de Cultura
“Arquitratado”, 
de Gianfranco La Cognata
Obres realitzades a partir d’un antic 
tractat d’arquitectura. 
Ho organitza: Ajuntament  
del Masnou.

Del 21 d’octubre al 13 de novembre
A l’Espai Casinet i Sala C
Fotografia: 
“The Epilogue”, de Laia Abril
“A través de l’infern”, 
de Carme García
Inauguració: divendres 21 d’octubre, 
a les 19 h. 
“Estigma”, d’Helena Buira
Inauguració: dissabte 22 d’octubre, 
a les 12 h. 

Les XIV Jornades de l’Associació 
Fotogràfica el Masnou (FEM) proposen 
una reflexió al voltant de la salut mental: 
vivències en primera persona, la mirada 
dels altres i els possibles estigmes i les 
conseqüències en una societat que 
s’enfronta a una alteració que s’estén 
sense reconèixer límits ni fronteres. 
Ho organitza: FEM

Del 7 al 28 de novembre
A la Biblioteca Joan Coromines
“Visca la revolució!”
Exposició del Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i CLIJCAT.

Del 18 de novembre a l’11 
de desembre 
A la Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició 
“Dones destacades del Masnou”
Inauguració: 18 de novembre, a les  
19 h. Exposició que recull les biografies 
d’algunes dones emblemàtiques en la 
història del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Del 19 de novembre  
a l’11 de desembre
A l’Espai Casinet
Brama, Festival de Creació 
Contemporània del Masnou
Inauguració: 19 de novembre a les 12 h.
Les manifestacions més radicals i 
trencadores de l’art contemporani.
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i Centre de Creació Blanc  
de Guix.

Interpretada per cor, orquestra i solistes. 
Doble funció: també el dia 13 de 
novembre a les 20 h. Preu: 10 euros. 
Més informació i reserva d’entrades: 
tel./WhatsApp: 608 637 685 / 
correu electrònic: info@corscandicus.org /
www.corscandicus.org.
Ho organitza: Cor Scandicus.

Diumenge 13
11 h 
Lloc: Mina d’Aigua

Visita guiada a la Mina d’Aigua  
Informació i reserves: 
www.elmasnou.cat/agenda o a l’Oficina 
de Turisme del Masnou (tel. 93 557 18 34 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 15
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas

Conferència: “Alternatives a les 
residències clàssiques. Què podem 
aprendre del model suec, holandès 
i americà?”

A càrrec d'Astrid Lindstrom Karlsson, 
seguida d'un col·loqui obert a la participació 
del públic assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou.

17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller de natura:  
“Descobrim i experimentem”

Activitat familiar emmarcada dins del 
cicle “Parcs i biblioteques, naturalment!”
Per a infants a partir de 6 anys. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Quartet vocal de Barcelona, format per 
quatre cantants procedents d’estils 
diferents (clàssic, jazz, musical i gòspel) 
unides per l’amor a la música vocal i 
especialitzades en interpretació de 
música a capella. El grup vocal femení 
N’Clau Vocal obrirà el concert amb un 
repertori fresc i modern. Preu: 10 euros. 
Més informació i reserva d’entrades: 
tel./WhatsApp: 608 637 685 correu 
electrònic: info@corscandicus.org 
www.corscandicus.org.
Ho organitza: Cor Scandicus.

Dimecres 16
18. 30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de lectura: La Drecera,  
de Miquel Martín i Serra

A càrrec de Raquel Picolo.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

Dissabte 19
11 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica

El joc de la ruta del tasajo
Activitat adreçada a infants entre 6 i 10 
anys, en què descobriran aspectes de la 
vida marinera del Masnou, d’una manera 
entretinguda i innovadora.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: La revolta 
climàtica dels contes

A càrrec de la companyia Vivim del Cuentu.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

12 h
Lloc: Pavelló del Complex Esportiu 

Dinar de la gent gran
Ball amenitzat pel duet Esquitx i 
benvinguda a càrrec d’El Gran Mogol
Cal recollir la invitació individual a 
l’OAC, del 2 a l’11 de novembre. Caldrà 
acreditar la identitat i l’empadronament 
al Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

VII Festival de Música del Masnou 
Les Flourchettes en concert

Diumenge 20 
11 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador

Gimcana: “El gran joc del 
Masnou, terra de mar” 

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

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

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

Les fotos que més
agraden a les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

@ALFARO_GIRO

@EN_SOLEX @DRAGIEVSTEFAN

@XOULEETA_DESIGN

Vista del carrer de Barcelona a finals dels anys vint del segle XX.

Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fotografia 18621, 
donació de Rosa Pagès Arenas.
Autor: Fergui, Barcelona.

Com puc sol·licitar l’anàlisi de l’aigua de l’aixeta?

Per garantir la qualitat de l’aigua per al consum, des de 
l’Ajuntament es realitzen cada any anàlisis de l’aigua de l’aixeta, 
concretament dels edificis construïts abans del 1980. Les anàlisis 
són gratuïtes. 

Les persones interessades les poden sol·licitar a l’Ajuntament entre 
el 24 d’octubre i el 2 de novembre a través de la pàgina web www.
elmasnou.cat, on s’habilitarà un formulari. Les mostres d’aigua es 
prendran a partir del 21 de novembre i la data per prendre-les es 
concretarà telefònicament. En la selecció dels domicilis es tindrà 
en compte l’ordre de petició i si anteriorment han participat en la 
campanya de la presa de mostres d’aigua de boca.

Per a més informació, es pot trucar a la Regidoria de Transició 
Ecològica i Desenvolupament Sostenible (93 557 17 08).

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (29/09/2022) 
El pati del Casino ja és propietat de l’Ajuntament d’#elMasnou.
El consistori ja pot sol·licitar l’autorització judicial per entrar-hi 
perquè l’entitat no s’ha presentat ni a l’acte de pagament ni a 
l’atorgament de l’acta d’ocupació.
Més informació: bit.ly/3dVDlor 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (05/10/2022) 
Es recomana utilitzar l’app Aparcare per fer els pagaments de les 
zones verda i blava d’estacionament.
L’app ja funciona correctament.
Diversos actes vandàlics han malmès bona part dels parquímetres 
d’#elMasnou. Poden ser delictes penals.
Més informació: bit.ly/3ykoATo 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (11/10/2022)
La il·luminació del pg. Marítim fins a Montgat és la proposta 
guanyadora dels pressupostos participatius d’#elMasnou.
També es podrà dur a terme la 2a opció més votada: dedicar 
240.000 € a millorar l’accessibilitat de voreres i passos de vianants.
Més informació: bit.ly/3ChEGOw 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (29/09/2022)
Demà, 30 de setembre, entra en vigor la zona verda d’estacionament.
S’estén pel barri d’Ocata i una part del centre d’#elMasnou.
També s’apliquen noves tarifes de zona blava, fixades en funció dels 
distintius ambientals dels vehicles.
Més informació: bit.ly/3y2AXDo 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (16/09/2022)
Avui, coincidint amb l’inici de la Setmana de la #Mobilitat2022, ha 
començat a funcionar el nou títol de transport T-#ElMasnou, que 
permet fer viatges il·limitats amb l’autobús urbà (línia C19) fins al 29 
de febrer del 2024. 
Més informació: cutt.ly/oCJNhrI 
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Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per 
tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i 
se’ls demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet 
arribar al Departament de Comunicació.

Anna Torrijos
Regidora 
del grup municipal 
d’ERC-AM

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Intervenció social a l’espai públic:  
la plaça del Casino

Fa uns mesos, en aquest mateix espai 
d’El Masnou Viu, fèiem referència a una 
actuació fonamental per a la cohesió 
social i la creació de comunitat al 
municipi: aquella que pensa l’espai 
públic com un lloc de trobada. Estem 
convençuts que l’espai públic pensat per 
caminar, jugar i fer-hi vida social fa que la 
cohesió social creixi cada dia. 

Fa pocs anys, un eix de qualitat per 
caminar i trobar-se era inexistent al 
municipi. Actualment, l’eix Roger de Flor, 
plaça Catalunya, plaça Nova de les Dones 
del Tèxtil i parc de Vallmora conformen el 
nostre espai de trobada més important. 

El Masnou Alt, el centre, la platja i Ocata 
queden units. Alhora, hi ha dos espais 
nous que completaran aquesta millora 
del nostre entorn i espai públic: la plaça 
del Casino i la transformació del Camí 
Ral, que deixarà de ser la Nacional i es 
convertirà en un passeig.

L’ús social d’aquests espais és 
el que dona sentit a aquestes 
transformacions urbanístiques. Les 
premisses principals són que els espais 
públics han de ser oberts, perquè 
acullen les persones i conviden a 
viure’ls. A més, han de ser de qualitat, 
per tal de generar ganes d’usar-los 
com a espais de trobada, i, finalment, 
han de reconèixer el passat, present i 
futur de la comunitat, de la vila.

En aquest sentit, la plaça pública en 
què es convertirà el pati del Casino 
obrirà més l’espai i l’eix més utilitzat per 
la ciutadania. Per tal de crear un espai 
comú i acordat entre tots i totes, els 
propers mesos tan sols s’obrirà la plaça 
i s’iniciarà un procés participatiu sobre 
com es configurarà aquest espai, quins 
elements hi haurà i els usos que li volem 
donar. A més, l’espai que es configuri 
tindrà en compte l’entitat i el seu 
patrimoni, ja que se li donarà visibilitat 
i estarà més integrada al municipi, fet 
que farà que els ciutadans i ciutadanes, 
tant els que coneixen el Casino de tota 
la vida com els que fa menys que viuen 
al Masnou, puguin gaudir-ne i tinguin 
l’oportunitat de veure i conèixer aquest 
patrimoni tan preuat.

primer dia de la legislatura pel nostre 
grup. Com dèiem, també nou curs polític, 
que vindrà marcat per les eleccions 
municipals, moment en què haurem de 
saber destriar entre grans promeses o 
declaracions que només amaguen 
fum i polítiques concretes realment 
compromeses amb allò que es diu 
defensar.

Al Ple del juliol es va aprovar 
la subrogació de la plantilla de 
treballadores de les escoles bressol. 
Tots els agents implicats, menys el 
Govern municipal, crèiem que s’havia 
d’incloure també cuineres i personal 
de neteja en la subrogació. El Govern, 
però, només va acceptar subrogar 
les educadores, argumentant que el 
personal de servei no formava part del 
personal docent. Quan el nostre grup 
va recordar que tothom qui treballa als 
centres educatius és part de la comunitat 

educativa, l’alcalde va respondre que 
el Govern només internalitza “serveis 
públics essencials per a la qualitat de 
vida dels ciutadans”, mentre que la resta, 
diuen, poden estar subcontractats.

Sembla que ja hem oblidat que 
durant la pandèmia aquells serveis 
públics considerats essencials van 
ser, per exemple, els de la neteja, ara 
menystingut pel Govern municipal. 
Subcontractar un servei és, a la pràctica, 
empitjorar les condicions de sectors ja 
de per si molt precaritzats i es concreta 
en un menor salari, horaris fregant la 
il·legalitat o dificultats per sindicar-se. 
Aquests àmbits laborals que el Govern 
creu que és millor subcontractar són 
llocs de treball ocupats habitualment 
per dones, i s’incideix així en la 
feminització de la pobresa recollida 
al mapa de la vulnerabilitat social al 
Masnou.

És aquesta la vila educadora de la qual 
tant parla la regidora d'educació? 
Una vila educadora on, seguint els 
principis d’aquest Govern, ensenyarem 
als infants que els treballs de les cures 
no són “essencials per a la qualitat de 
vida”? Es pot dir feminista un govern que 
sap que subcontractant certs serveis 
està contribuint a una major precarietat 
laboral de moltes dones?

És molt senzill aprovar declaracions 
al Ple amb paraules boniques sobre 
educació i feminisme que després 
no s'aguanten quan baixem a la crua 
realitat de les polítiques concretes. 
Segur que les treballadores de la 
neteja dels equipaments municipals 
agrairien menys declaracions i més 
sensibilitat del Govern respecte a la 
seva situació laboral.

L’habitatge, una prioritat!

Recentment les xarxes s’han fet ressò de 
les novetats quant a les dues promocions 
de pisos de protecció oficial que s’estan 
construint al nostre municipi.

Malauradament, la promoció dels 67 
habitatges (alguns de compra i d’altres 
de lloguer) de la plaça Nova de les 
Dones del Tèxtil ha quedat aturada 
per causes alienes a l’Ajuntament del 
Masnou i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, fet que provocarà que les 
obres s’endarrereixin. Esperem que, en 
un període no gaire llarg, aquesta obra 
es pugui reiniciar, ja que són moltes 
les persones que esperen que aquesta 
promoció acabi per poder accedir
al sorteig.

No tot són males notícies. De fet, la 
promoció de l’antiga Caserna (de 
38 habitatges de venda) va a molt 
bon ritme. La Regidoria d’Habitatge, 
juntament amb l’AMB, ha treballat en 
l’elaboració de les bases que d’aquí a poc 

es faran públiques per iniciar el període 
de presentació de sol·licituds.

I si bé aquestes obres han estat molt 
esperades, també ho és la compra 
d’habitatge per part de l’Ajuntament 
per a emergències socials. Finalment, 
i després que els i les socialistes hem 
reivindicat i demanat en reiterades 
ocasions que es produís aquesta 
compra, el proper any es destinen 
aproximadament 300.000 euros del 
pressupost municipal a comprar dos 
habitatges per a emergències socials, 
que ens serviran per a famílies que 
necessiten una resposta habitacional 
ràpida, segura i al municipi.

Una de les nostres prioritats és 
l’habitatge. Per això treballem dia a dia 
per desenvolupar el Pla local d’habitatge; 

per incrementar les partides d’ajuts 
municipals al lloguer, a l’IBI i a la hipoteca; 
per refer les bases de rehabilitació per 
arribar a més persones —esperem que 
al proper Ple de desembre s’aprovin—, i 
tenim converses contínues amb l’Agència 
Catalana de l’Habitatge per a una gestió 
millor i més eficient.

De fet, vull recordar que en tan sols un 
any i mig hem aconseguit adjudicar 
12 pisos que estaven buits a joves del 
municipi i desocupar 6 habitatges 
propietat de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge que havien estat ocupats 
de manera il·legal al carrer de Salvador 
Espriu.

L’habitatge preocupa a tothom i cal 
seguir cercant solucions i fent de l’Oficina 
Local d’Habitatge un referent municipal.

TRIBUNA POLÍTICA

El Masnou: vila educadora i feminista?

Aquest text s’hauria d’haver publicat al 
número d’El Masnou Viu de setembre.

Comencem un nou curs: escolar i polític. 
La principal novetat educativa a la 
nostra vila serà la municipalització de 
les escoles bressol defensada des del 
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escultura a Lluís Companys. A preguntas 
de este grupo ante semejante gasto, el 
Alcalde justificó al personaje diciendo 
que todos tienen su lado oscuro, pero 
que como fue fusilado…. Vamos, que 
como era militante de ERC, pues les 
importa un rábano ese pasado oscuro. 

Pues bien, una cosa es lo que dice la 
historia y otra muy diferente la imagen 
que de él difunden los políticos 
separatistas catalanes y sus aliados 
socialistas. La verdad histórica de Luis 
Companys es la que es y no es otra 
que la afirmación de que la violencia le 
acompañó toda su vida. 

El 24 de julio de 1936, mediante un 
decreto presidencial, creó el Comité 
Central de Milicias Antifascistas de 
Cataluña, que asesinó a millares de 

catalanes. Los cálculos varían de 
8.000 a 9.000 asesinatos, entre cuyas 
víctimas había un buen número de 
periodistas, que trabajaban en medios 
tan diversos como El Correo, Avui, Terra 
Ferma, El Matí, Diario de Lérida, La Cruz, 
Agencia Fabra, El Semanario Católico, 
El Correo de Lérida, Diario de Comercio 
de Barcelona, El Correo de Tortosa, 
el Correo Catalán o el Semanario 
Católico. Los estudiosos, además de 
los periodistas, ofrecen los datos de 
otros sectores de la sociedad catalana, 
que fueron víctimas del genocidio de 
Luis Companys. Entre estas víctimas se 
cuentan: 16 poetas, 51 funcionarios del 
Ayuntamiento de Barcelona, 31 nobles, 
16 socios del Barça, 199 militares 
y hasta 99 miembros del propio 
partido de Luis Companys, Esquerra 
Republicana.

Y sin olvidar que Companys autorizó 
personalmente decenas de asesinatos a 
través de Sentencias de muerte dictadas 
por el Tribunal de Espionaje y Alta 
Traición de Cataluña, del cual se irrogó la 
máxima autoridad.  

Sí, es cierto que fue condenado a muerte 
por el delito de rebelión militar, pero ello 
no lo convierte en un mártir y ni mucho 
menos debe ser homenajeado por 
gobiernos democráticos. La democracia 
y los gobiernos que de ella emanan 
deben garantizar que no se ensalzará la 
figura de ningún asesino, pues aunque 
sea de izquierdas y del mismo partido 
que el del actual alcalde de Masnou, no 
deja de ser un asesino y como tal hay que 
tratarlo. ¡Ni un paso atrás!

erm on, per molt que treballis, només 
aconsegueixes pols. Fem propostes, 
revisem i esmenem totes i cadascuna de 
les altres propostes que s’han presentat 
al Ple, però, malgrat tot, el Masnou 
segueix essent aquell municipi amb 
aires de grandesa, benèvol amb els 
forts i acarnissat amb els humils (que 
no febles).

Nous pressupostos. Tu participes, ells 
decideixen

Ara se’ns demanen de nou propostes per 
al 2023, però en el fons no hi ha voluntat 
d’aprovar res que no sigui accessori, 
insignificant. El tarannà de l’Equip de 
Govern sempre és el mateix:  “jo t’escolto 
i tu m’ho expliques, i després jo faig el 
que vull, és a dir, el que ja tenia pensat 
prèviament”.

Amb els pressupostos participatius passa 
el mateix: preselecció de propostes 
(prèviament planificades per l’Equip de 
Govern i sovint provinents de propostes 
d’alguns grups polítics), perquè el poble 
tingui la sensació que està escollint i 
decidint, quan en realitat moltes de les 
propostes d’inversió ja estaven previstes 
prèviament. En comptes de “decidir què 
fer” es decideix “quan fer-ho”.

Ningú no es pregunta per què no hi ha 
cap proposta per invertir en polítiques 
d’habitatge? Per què no se’ns pregunta 
quin model de transport públic volem? 
O quins serveis públics volem que es 
gestionin directament? Per què no 
podem decidir les actuacions que s’han 
de fer al port? Les propostes estan 
filtrades i no es permet d’escollir-ne 
cap que no sigui de les prèviament 

planificades. En definitiva: “Tu participes, 
jo decideixo”. 

Ni d’esquerres ni ecologistes

Si l’Equip de Govern fos d’esquerres 
hauria aprovat la moció de la CUP 
per protegir les masnovines davant 
del fons voltor propietari del bloc del 
carrer del Brasil. Les persones haurien 
d’anar per davant dels diners i els 
drets col·lectius, per davant dels 
beneficis econòmics. També han 
desnaturalitzat una moció aprovada fa 
ja dos anys i han convertit la proposta 
de targeta moneder en una “targeta 
regal” del Bonpreu. Ni d’esquerres ni 
ecologistes: la política del Govern ERC 
+ PSC és màrqueting, propaganda i 
bussiness friendly. 

Romà López
Portaveu del Grup 
Municipal de 
JxCAT-Units

Diuen que estan “al costat de la gent”, que 
aquest Govern municipal tot ho fa “més per 
al Masnou” i no serem nosaltres qui jutgem 
les seves paraules. Jutgeu-les vosaltres 
mateixos i feu-ho a partir dels fets. 

A finals de setembre coneixíem la 
notícia que l’Ajuntament adquiria per 
235.000 euros el pati del Casino i que el 
projecte d’urbanització per fer-hi una 
plaça pública planteja la connexió del 
pati amb els carrers que l’envolten, amb 
un pressupost de 345.000 euros. L’obra 
estaria acabada en quatre mesos i mig, 
un marc temporal òptim per presentar-la 
abans de les eleccions del proper any. 
Però estiguem atents a la jugada mestra: 

s’obrirà un procés participatiu perquè 
tots plegats expressem com volem que 
sigui la “nostra” plaça. Ens preguntem, 
senyor alcalde: no hauria estat una 
opció més democràtica fer el procés 
abans d’expropiar el pati? I, posats a fer, 
deixar en mans de la ciutadania l’elecció 
de fer-lo o no, tot reconeixent que ens pot 
costar 3,4 milions d’euros. “No és cert!”, us 
respondran sense embuts, però el litigi 
pel preu es fonamenta en un informe 
tècnic que valora el pati per aquest preu. 
O ens costa 235.000 euros per 3.000 
m2 o es posa en perill el futur de les 
finances del nostre poble, hipotecant 
projectes que, aquests sí, estaran “al costat 
de la gent”. No oblidem que el mateix 

Casino s’ha manifestat favorable a obrir el 
pati a la ciutadania!

Però negociar i escoltar la gent no 
sembla ser l’estil del nostre alcalde, 
com també s’ha vist amb la zona verda. 
L’entitat veïnal Ocata Activa, després 
d’haver recollit 2.936 signatures contra 
la zona verda d’aparcament, ha rebut un 
cop de porta de l’Ajuntament. Sembla 
que això no és important i que és possible 
ignorar-ho. Es fa una audiència pública i 
es ven transparència. Tot maquillat per fer-
nos creure que és un govern proper.

Això sí, sempre podran dir que estan “al 
costat de la gent”. Però de quina gent?

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

Grup Municipal  
de la CUP-AM

TRIBUNA POLÍTICA

Lluís Companys: ¿mártir o asesino?

¿Algún demócrata se gastaría 40.000 € 
en hacerle una escultura a un asesino? La 
respuesta parece obvia, ¿no?

Pues aquí, en Masnou, no todos piensan 
lo mismo. O al menos no piensa lo 
mismo el Gobierno de ERC y PSC que 
ha decidido gastarse ese dinero en una 

Segueix la travessa pel desert de la 
classe treballadora

Arribem de nou a la tardor amb uns 
pressupostos per davant. Per la CUP El 
Masnou, aquest Govern d’ERC + PSC 
és una travessa pel desert. Un desert 




