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Es va acostant el final del mandat municipal 2019-2023. En aquesta publicació, s’hi destaquen dos 
aspectes fonamentals de l’aposta per les polítiques vinculades a la sostenibilitat mediambiental: 
l’energia i la mobilitat. 

L’aposta per l’energia neta a partir de plaques fotovoltaiques rep un impuls important. Havent-ne acabat 
la implementació a l’Edifici Centre, ara toca el pavelló i, ben aviat, cinc edificis municipals més, gràcies 
als ajuts de la Diputació de Barcelona. Això ens permet arrencar el projecte de creació de comunitats 
energètiques. El Servei d’Assessorament Energètic, el pla d’estalvi d’energia, o l’execució —per fi, després 
d’un llarg camí burocràtic— de les obres de la il·luminació solar del passeig que uneix el Masnou amb 
Premià de Mar són uns exemples més de l’aposta per la sostenibilitat. 

I, pel que fa a la mobilitat, la implementació del pla pilot de la zona verda ja dona els seus fruits, amb 
resultats positius que ens permetran introduir-hi millores un cop conclogui el període de prova. Ara 
posem en marxa la xarxa pedalable compartida, per afavorir la mobilitat en bicicleta pel municipi. L’èxit 
de la T-ElMasnou en el bus urbà és indiscutible, si bé és necessari anar implementant altres millores 
en aquest servei. I, amb el pressupost de la Generalitat ja desbloquejat, aviat tindrem una nova línia 
d’autobús Ocata-Barcelona. Bones notícies, malgrat que les obres de RENFE avancen amb un retard 
considerable. 

Però no tot són bones notícies. El canvi horari de les guàrdies nocturnes de les farmàcies —que ara 
tanquen a mitjanit— com a conseqüència del tancament de les urgències nocturnes del CAP del Masnou 
no deixa de ser un retrocés important, i així va quedar palès en la denúncia que va fer la majoria del Ple 
municipal de l’Ajuntament del Masnou.

I no voldria acabar sense esmentar el recurs presentat per Ciutadans contra l’article del Reglament 
orgànic municipal (ROM) que regula el català al nostre Ajuntament. Un nou intent d’atac contra la nostra 
llengua davant del qual l’Ajuntament ja ha designat la defensa dels interessos municipals. 
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FE D’ERRATES: Jornada de portes obertes a l’Escola Bergantí
L’Escola Bergantí organitza una jornada presencial de portes obertes el 25 de febrer, d’11 a 13 h. A més, 
es pot veure una presentació virtual del centre al seu web (www.escolaberganti.org). Al número anterior 
d’El Masnou Viu (gener 2023), es va presentar la informació erròniament, de manera que es podia 
entendre que només es pot fer la visita virtual, cosa que no és certa, perquè és addicional a la presencial 
del 25 de febrer.
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Impuls a la sostenibilitat energètica
L’Ajuntament aposta per l’energia solar fotovoltaica com una de les vies  del camí cap a la 
transició energètica

Un dels grans reptes 
del Pla d’actuació 
municipal vigent és 

combatre el canvi climàtic i els 
seus efectes adoptant mesures 
concretes des de l’àmbit local. 
L’Ajuntament del Masnou, que 
està adherit al Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses pel Clima i 
l'Energia, impulsa diverses 
accions en el marc del Pla 
d’accions pel clima i l’energia 
sostenible d’acord amb els 
objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) en els quals 
es basa l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides. En 
aquest sentit, duu a terme 
diferents línies d’actuació amb 
els seus consums energètics 
per contribuir a la transició 
energètica i la lluita contra 
l’emergència climàtica. 
Després d’establir el Pla 
d’estalvi energètic per millorar 
l’ús eficient de l’energia i 
augmentar considerablement 
la utilització d’energies 
renovables en els 
equipaments municipals i 
els espais públics, una nova 
campanya se centra ara a 

promocionar-les també en 
l’àmbit familiar i productiu. 

Plaques solars 
fotovoltaiques als 
equipaments municipals

Edifici municipal on ja estan 
instal·lades:
•  Edifici Centre 

Edifici municipal on estan en 
procés de ser instal·lades:
•  Complex Esportiu 

Municipal 

Edificis municipals on 
es preveu instal·lar 
plaques solars en un futur 
amb l’objectiu de crear  
comunitats energètiques:
•  Dipòsit d’aigua  

del Cementiri 
• Ca n’Humet
• Escola Ocata
• Escola Ferrer i Guàrdia

Edifici municipal on es 
preveu instal·lar plaques 
solars en un futur per a 
l’autoconsum compartit:
• Casa de la vila 

>  Les comunitats energètiques, 
una iniciativa en voga

Les xifres de peticions 
d’instal·lacions fotovoltaiques 
al Masnou demostren 
un creixent interès per 
aquesta forma d’obtenció 
d’energia elèctrica gràcies a 
cèl·lules fotoelèctriques que 
converteixen la llum del sol 
directament en electricitat a 
través de panells o plaques 
solars fotovoltaiques. L’any 
2020, l’Ajuntament va registrar 
26 peticions; l’any 2021, 94;   
i l’any passat, el 2022, es van 
disparar fins a 141. Al Masnou 
se’n beneficien cada any més 
veïns i veïnes i hi ha nombrosos 
ajuts i bonificacions, si bé 
l’autoconsum individual privat 
és interessant en edificis o 
equipaments que compleixen 
unes característiques concretes, 
com per exemple, estar 
aïllats, o bé que siguin grans 
autoconsumidors d’energia. 
En aquest context s’erigeix 
una nova manera de generar, 
utilitzar i gestionar aquesta 
energia en l’àmbit local: 
l’autoconsum fotovoltaic 

compartit per a famílies, a través 
de les comunitats energètiques, 
probablement l’eina principal 
per fer realitat l’empoderament 
ciutadà en el sector energètic.

Una comunitat energètica és 
una associació, cooperativa o 
qualsevol altra entitat jurídica 
que estigui controlada per 
membres locals (ciutadania, 
teixit productiu, ens locals) 
sense ànim de lucre i dedicada a 
activitats en el sector energètic 
(producció, distribució, 
agregació, etc.). Per donar a 
conèixer aquesta nova figura 
d’obtenció d’energia segura, 
assequible i no contaminant, 
l’Ajuntament ha contractat un 
servei d’assessorament  amb  
l’objectiu que ofereixi suport 
tècnic i administratiu amb 
assessorament legal per poder 
definir el model de la taxa i les 
bases del concurs per a la cessió 
d’ús de les plaques solars a la 
ciutadania. 

   A la coberta de l'Edifici Centre hi ha 183 panells per generar electricitat fotovoltaica. MIREIA CUXART

Tipus de comunitats 
energètiques:
* De participació pública:
Edificis públics consumidors 
en comunitat amb edificis 
públics generadors 
d’energia.

*Publicoprivades: 
Edificis residencials o 
comercials consumidors 
en comunitat amb edificis 
públics generadors 
d’energia.

Acaba de sortir del forn un 
vídeo que apropa i dona 
a conèixer les comunitats 
energètiques als masnovins 
i masnovines. El podeu 
veure escanejant el codi QR.
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En marxa els treballs per il·luminar el tram del passeig 
Marítim més proper a Premià de Mar
Es preveu que a mitjans de març se'n puguin encendre els llums

Ja estan en marxa els 
treballs d’instal·lació dels 
punts de llum que posaran 

fi a la foscor del tram del 
passeig Marítim comprès entre 
el carrer del Brasil i el terme 
municipal de Premià de Mar. 

En el moment de tancar 
aquesta edició, s’estaven 
creant les bases de formigó 
que sustentaran els fanals. 
Se n’havien fet 66. Tot seguit, 
es posaran en marxa la resta 
d’actuacions necessàries per 
instal·lar uns punts de llum que 
s’alimentaran d’energia solar 
fotovoltaica.

Es preveu encendre els fanals 
a mitjans de març. Seran del 

mateix model dels que hi ha a 
Premià de Mar, cosa que donarà 
continuïtat visual al tram del 
litoral que comparteixen tots 
dos municipis. 

> Pressupostos participatius

La instal·lació d’aquests punts 
de llum va ser la proposta 
guanyadora dels pressupostos 
participatius 2020-2021. S’ha 
trigat força temps a iniciar-
ne la instal·lació i fer realitat 
el projecte per dos motius, 
bàsicament. 

El primer ha estat la complexitat 
dels tràmits que es requereixen 
quan es vol fer una instal·lació 
com aquesta a primera línia 
de la costa. Calia obtenir 
els permisos d’ADIF i de la 
Demarcació de Costes del 
Ministeri per a la Transició 
Ecològica i Repte Demogràfic. 
La concessió d’aquests 

permisos va trigar tretze mesos, 
sumant tots dos tràmits.   
A partir d’aquí, l’Ajuntament 
va poder iniciar els tràmits 
per encarregar el projecte. 
Finalment, la Junta de Govern 
local va adjudicar-lo el 27 
d’octubre del 2022 a l’empresa 
CM Salvi SL per un import de 
312.367,55 (IVA inclòs). 

En paral·lel als tràmits 
administratius, aquest 
projecte ha hagut d’afrontar 
les dificultats causades per 
la crisi mundial d’escassetat 
de materials i inflacionista 
dels darrers temps. Això ha 
provocat retards i encariments 
en el subministrament de 
materials.  

   Les bases de formigó que 
sustentaran els fanals s'estan 
tapant amb sorra com a mesura 
preventiva. CEDIDA

recurrents han estat els 
relacionats amb les factures 
d’electricitat, a causa de 
l’evident increment en els 
preus de l’energia del darrer 
any. En aquest sentit, entre les 
tasques per reduir el cost de les 
factures, les principals accions 
realitzades pel SAE han estat la 
tramitació d’ajuts, la reducció 
de la potència elèctrica 
demanada i l’eliminació de 
serveis de manteniment 
innecessaris o no sol·licitats.

La incidència en l’economia 
familiar de les persones 
usuàries del servei pel que 
fa a l’estalvi en els costos 
de subministraments de 
la llar ha deixat unes xifres 
engrescadores. En total, es 
calcula que l’estalvi econòmic 
dels casos que han estat 
assessorats pel SAE s'ha situat  
prop de 46.300 euros en els seus 
subministraments. A més dels 
usuaris i usuàries que hi han 
anat per iniciativa pròpia, un 
40 % del total d’atencions han 
estat derivades directament des 
dels Serveis Socials municipals. 
S’estima que el 50 % dels casos 

atesos es trobaven en situació 
de vulnerabilitat.

Un altre dels serveis que presta 
el SAE és el d’assessorament 
en energies renovables i 
rehabilitació energètica 
a la llar. Durant aquest 
any de funcionament han 
predominat les consultes 
d’instal·lacions d’energia 
solar fotovoltaica al sector 
residencial, les ajudes vigents 
i dubtes relacionats amb les 
ordenances municipals. A 
més, el darrer semestre, hi va 
haver un increment notori de 
les consultes referents a les 
subvencions per rehabilitació 
d’edificis i la instal·lació de 
sistemes d’aerotèrmia.

> Sensibilització energètica

El SAE també ha realitzat 
diverses accions de 
sensibilització a la ciutadania a 
través de la difusió d’informació 
o d’activitats relacionades amb 
l’estalvi energètic i la transició 
energètica. Els tallers als casals 
de gent gran relacionats amb la 
interpretació de les factures de 

subministraments, els impartits 
a l’alumnat de batxillerat 
per conèixer les opcions de 
rehabilitació d’edificis o les 
xerrades de transició energètica, 
de plaques fotovoltaiques o de 
comunitats energètiques locals 
en són un exemple.

>  Com es pot contactar  
amb el SAE

Es poden consultar tots els 
aspectes pels quals pot  
acudir-hi qualsevol masnoví  
o masnovina a la pàgina  
www.elmasnou.cat/sae.

Per rebre atenció presencial,  
cal demanar cita prèvia,  
a través de la pàgina  
www.elmasnou.cat/cita-previa, 
escrivint un missatge que 
digui “Hola” al canal WhatsApp 
d’Atenció Ciutadana (673 638 
003) o trucant al número de 
telèfon 93 557 18 44. També 
s’hi poden adreçar consultes 
utilitzant aquest mateix 
número de telèfon o enviant un 
correu electrònica a l’adreça  
sae@elmasnou.cat. 

El darrer any, el sector 
energètic ha suposat un 
tema de controvèrsia i 

actualitat, tant per l’increment 
dels preus de l’energia com 
per la preocupació pel canvi 
climàtic i la transició energètica. 
Al Masnou, l’Ajuntament va 
engegar el gener de 2022 
el Servei d’Assessorament 
Energètic (SAE) per donar suport 
per estalviar energia, abaratir 
factures i fer tràmits amb les 
companyies subministradores, 
entre d’altres prestacions.

Les xifres del balanç del primer 
any de funcionament d’aquest 
nou recurs municipal són 
molt positives. Es van atendre 
un total de 421 persones, la 
gran majoria dones (70 %), 
amb consultes relacionades, 
principalment (gairebé un 90 %),  
amb temes de facturació i 
contractació amb les diverses 
empreses subministradores. 
Han destacat les relatives 
al suport en tramitació 
d’ajuts i bonificacions de 
subministraments.
En relació amb el sector 
energètic, els dubtes més 

Més de 400 persones ateses durant el primer 
any del Servei d'Assessorament Energètic (SAE)
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   Captura de pantalla de la retransmissió en directe de la sessió. YOUTUBE

   El consistori no comparteix la decisió de les farmàcies. MIREIA CUXART

El tema que va comportar 
debat al Ple del 26 de 
gener va ser la declaració 

institucional que havien 
presentat tres dels grups més 
majoritaris del consistori del 
Masnou, ERC, PSC i JxCAT-Units, 
per defensar el manteniment 
del servei de guàrdies 
nocturnes de les farmàcies 
del Masnou i la recuperació 
de les urgències del CAP del 
Masnou. Ambdós assumptes 
van lligats, ja que l’eliminació 
de les urgències del CAP és 
el que permet legalment als 
farmacèutics deixar d’oferir 
el servei nocturn que des del 
tancament fins ara han estat fent 
voluntàriament. La proposta 
havia estat aprovada un dia 
abans a la Junta de Portaveus 
amb el vot favorable dels grups 
autors del document (ERC, PSC 
i JxCAT-Units,16 vots) i, a més, 
també va comptar amb el suport 
de la CUP (1 vot). Per contra, les 
formacions Fem Masnou (3 vots) 
i Cs (2 vots) es van abstenir. Des 
del Ple passat s’aplica la darrera 
modificació del Reglament 
orgànic municipal, que, entre 
d’altres canvis, estableix que les 
declaracions institucionals es 
deneguen o s’aproven a la Junta 
de Portaveus, per la qual cosa no 
es voten a la sessió plenària.

L’1 de juliol de 2020, la 
Generalitat va decidir suprimir 
l’atenció d’urgències les 24 
hores al CAP del Masnou i el 
Decret 321/1996, d’1 d’octubre, 
permet a les farmàcies dels 
municipis on no hi ha urgències 
nocturnes al CAP prescindir 
del servei de guàrdia nocturna. 
En aquest sentit, les farmàcies 
del Masnou han mantingut les 
guàrdies de nit per voluntat 
pròpia fins ara, que han decidit 
emparar-se en la llei i, també, en 
les xifres, que demostren que 
són molt poques les persones 
que demanen medicaments 
en la franja nocturna. Així 
doncs, des de l’1 de febrer, les 
farmàcies del Masnou tanquen 
portes a les nits.

L’Ajuntament del Masnou va 
tenir coneixement d’aquest 
canvi a finals de novembre 
de 2022 i va expressar des 
del primer moment que en 
cap cas no es tractava d’una 
decisió compartida pel 
consistori, que ni tan sols no 
havia estat consultat. Des 

de llavors, per tal de revertir 
aquesta decisió, ha mantingut 
nombroses trobades tant amb 
els farmacèutics del municipi 
com amb la Conselleria de Salut 
de la Generalitat. Tot i que les 
converses entre consistori i 
farmacèutics no han aconseguit 
mantenir les farmàcies de 
guàrdia nocturnes, aquests 

establiments sanitaris, avalats 
per la llei i pel Col·legi de 
Farmacèutics, podrien tancar 
a les 20.30 h, però finalment 
ho faran a mitjanit. Per tant, 
no hi haurà servei d’urgències 
farmacèutiques nocturnes 
entre les 00 i les 8 h.

La declaració institucional 
presentada al darrer Ple 
manifesta el compromís de 
l’Ajuntament en la defensa del 
sistema sanitari públic i insta, 
d’una banda, el Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya a recuperar l’horari 
del servei d’urgències del CAP 
del Masnou i, de l’altra, les 

El nou horari de les farmàcies de guàrdia, 
tema de debat al Ple
El municipi s’ha quedat sense el servei de guàrdies nocturnes a les farmàcies 
a partir de mitjanit

  NOU HORARI 

  EMPARADES PER LA LLEI

Obertes de 8 a 23.59 h 
i tancades entre les 00 
i les 8 h

Les farmàcies només  
estan obligades a obrir  
a la nit als municipis on hi 
ha urgències mèdiques les  
24 hores, com Badalona
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SÍ
ABSTENCIÓ

NO

* No s’inclouen els punts de l’ordre del dia del Ple que són de pur tràmit o en què no hi ha votacions. 
* Quan el total de vots no suma 21 significa que no hi eren presents tots els regidors i regidores.

farmàcies del Masnou perquè 
reconsiderin la seva decisió i 
mantinguin l’horari del servei 
de guàrdies. Així mateix, la 
proposta també anuncia 
la interposició d’un recurs 
d’alçada davant del conseller de 
Salut contra l’acord del Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona, 
que estima la petició de les 
farmàcies del Masnou i en 
modifica l’horari, tot suprimint 
el servei de guàrdies nocturnes, 
sense cap comunicació 
ni audiència prèvia amb 
l’Ajuntament del Masnou. 
Al Ple, la regidora de Salut 
Comunitària, Yulay Martínez, 
va llegir el document sencer en 
què es detalla el cronograma 
dels fets i les accions empreses 
per l’Equip de Govern des que 
en va tenir coneixement.

En el torn de debat, el grup que 
havia presentat la declaració 
institucional conjuntament 
amb l’Equip de Govern, 
JxCAT-Units, va aclarir que s’hi 
havien adherit “per un tema 
d’unitat”. El regidor Ivan Ollé 
va recordar que el seu partit 
havia promogut “un acord de 
tots els grups municipals per 
fer front al que és el principal 
problema, l’eliminació de les 
urgències del CAP”, i va afegir 
que “és el Departament de 
Salut de la Generalitat qui pot 
invalidar la decisió del Col·legi 

de Farmacèutics”. “Per tant  
—va dir—, aquesta declaració 
té tot el sentit i és per aquesta 
raó que ens hi vam adherir [...]. 
Ens interessa el bé comú, i això 
vol dir fer pinya per aconseguir 
que a la Generalitat li arribi el 
missatge que tots els grups 
municipals del Masnou estan 
d’acord amb el fet que s’han 
de recuperar les urgències  
24 hores.”

El grup que va votar a favor de la 
declaració institucional, però no 
s’hi va afegir, la CUP, va mostrar, 
a través de la seva portaveu, 
Mireia Noy, el desacord amb 
les farmàcies del Masnou, 
que “prioritzen els guanys 
econòmics per sobre de les 
persones”, sense deixar de 
culpar el Govern per “la inacció 
a l’hora de revertir el tancament 
de les urgències nocturnes 
del CAP del Masnou”. Alhora, 
va instar el Govern perquè “de 
manera urgent faci les accions 
necessàries per a la reobertura 
del servei d’urgències 24 hores, 
restauri els serveis perduts 
en els anys de les retallades 
sanitàries i recuperi el servei 

de les farmàcies de guàrdia 
nocturnes de la vila”.

Un dels grups que es va 
abstenir en la votació de la 
declaració institucional va 
ser el de Cs. Frans Avilés va 
justificar el seu posicionament 
“no perquè no vulguem que 
el Masnou disposi d’urgències 
a les farmàcies, sinó perquè 
creiem que la decisió de 
presentar una declaració 
institucional [...] posa el 
sector farmacèutic com si fos 
el responsable d’una nova 
retallada, quan no és així, i 
em sembla del tot injust”. El 
portaveu de Cs va afegir que 
“es demana a les farmàcies que 
facin una cosa que no estan 
obligades a fer i que estarien 
obligades a fer si els polítics 
féssim la nostra feina, que és 
garantir que les retallades 
en sanitat es reverteixin 
al més aviat possible”. La 
formació Fem Masnou no es va 
manifestar al Ple sobre la seva 
posició de vot.

Abans de tancar el debat, 
l’alcalde, Jaume Oliveras, 
va anunciar dues noves 
trobades que es duran a terme 
properament per continuar 
treballant per revertir aquesta 
situació. L’una, amb el nou 
responsable de la regió sanitària 
a la qual pertany el Masnou, 

Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació  
dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa  
del Maresme 

17 ERC, PSC, 
JxCAT-Units i Cs 4 Fem Masnou i CUP

Aprovació de l’addenda del conveni SUMAR Servei  
d’Atenció Domiciliària (SAD) del 2022 i 2023. 

15ERC, PSC
i JxCAT-Units  4 Fem Masnou i CUP 2 Cs

VOTACIONS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 26 DE GENER DE 2023

APROVACIONS 
DEFINITIVES

Projecte de millora dels 
accessos del parc de 
Caramar del Masnou
D’acord amb l’establert a 
l’article 38.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya 
(ROAS), el projecte de 
millora dels accessos 
del parc de Caramar del 
Masnou queda aprovat 
definitivament, en no haver-
s’hi presentat cap al·legació 
ni cap suggeriment durant 
el termini d’informació 
pública a què fou sotmès.

  SET FARMÀCIES

El Masnou disposa de set
farmàcies; l'última acaba 
d'obrir a la pl. Nova de les 
Dones del Tèxtil

per parlar de les urgències 
del CAP, i una altra amb la 
Direcció General d’Ordenació i 
Regulació Sanitària, de cara a la 
presentació del recurs d’alçada.

El Masnou té una població de 
23.829 habitants i, fins ara, sis 
farmàcies havien anat fent 
guàrdies nocturnes rotatòries 
fins a l’actualitat. Aquest horari 
nocturn també dona cobertura 
als municipis d’Alella i Teià, 
amb 10.080 i 6.635 habitants 
respectivament. Comptant 
tots tres municipis, per tant, 
les farmàcies de guàrdia del 
Masnou presten servei a un 
total 40.544 habitants.   
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   Es vetllàra per la integritat de l’article 4 del ROM, relatiu a la llengua. MIREIA CUXART

INSTITUCIONAL

L’alcalde del Masnou, 
Jaume Oliveras, 
ha decretat la 

compareixença de l’Ajuntament 
davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
i la contractació de l’advocat 
Benet Salellas (Salellas i 
Associats) per tal de defensar 
la integritat de l’article 4 del 
Reglament orgànic municipal 
(ROM), relatiu a la llengua. En 
el moment de tancar aquesta 
edició es volien portar aquestes 
decisions de l’alcaldia al proper 
Ple municipal, el 16 de febrer, 
per proposar que les ratifiqués.

El redactat de l’article en 
qüestió del ROM és el 
següent: “La llengua pròpia de 
l’Ajuntament del Masnou és el 
català. En conseqüència, tota 
la documentació municipal 
s’ha de redactar, almenys, 
en aquesta llengua. Tot això 
s’entén sense perjudici del dret 
de la ciutadania a relacionar-
se amb l’Ajuntament en 
llengua castellana i a obtenir 
les certificacions o d’altra 
documentació a la qual tinguin 
dret en aquesta llengua si així 
ho demanen”.

El Grup Municipal de Ciutadans 
(Cs) i dues veïnes del Masnou, 
membres de l’associació 
Convivencia Cívica Catalana, 
han presentat dos recursos 
contenciosos administratius 
davant el TSJC perquè es 
modifiqui l’article 4 del ROM, 
per tal que “s’atorgui la mateixa 
condició al castellà que al 
català, i que es reconeguin 
ambdues llengües com d’ús 
normal i habitual per part de 
l’Administració”. El tribunal ha 
admès la tramitació d’aquests 
recursos.

Tant Cs com les dues veïnes van 
acudir al TSJC després que el 
Ple municipal hagués rebutjat 
les al·legacions que havien 
presentat durant la tramitació 
del ROM. Aquest reglament es 
va aprovar de manera inicial 
en la sessió plenària del 16 de 
juny del 2022, amb 15 vots a 
favor i 5 abstencions. Va ser 
en la sessió del 20 d’octubre 
del 2022 quan el ROM va 
esdevenir definitiu, amb la 
resolució de les al·legacions. Es 
va aprovar la desestimació de 
les presentades per Cs i les dues 
veïnes amb 16 vots a favor, 2 en 
contra i 3 abstencions.

Els sol·licitants adduïen la 
sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, sobre l’Estatut 
de Catalunya, per afirmar que 
“la correcta interpretació de 
l’article 3 de la Constitució 

L’Ajuntament defensarà el català com a llengua 
pròpia en un contenciós admès pel TSJC
El Grup Municipal de Cs i dues veïnes acudeixen a la justícia per tal que el Reglament 
orgànic municipal atorgui la mateixa condició al castellà

espanyola comporta que 
l’Administració hagi de realitzar 
totes les seves actuacions i 
comunicacions en castellà 
si l’administrat utilitza 
l’esmentada llengua, sense que 
li sigui exigible cap formalitat”. 
Addicionalment, en les 
al·legacions presentades al Ple, 
concloïen que l’Ajuntament 
del Masnou “ha de modificar 
el ROM i proveir utilitzar el 
castellà en totes les seves 
actuacions i comunicacions, 
atorgant idèntic estatus al 
castellà i al català”.

La Secretaria de l’Ajuntament 
va redactar l’informe que 
proposava la desestimació 
d’aquestes al·legacions i hi 
detallava que “la fonamentació 
legal d’aquesta regulació” es 
troba en l’article 6.1 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
Alhora, esmentava que els 
articles 9 i 10 de la Llei 1/98, 
de 7 de gener, de Política 
Lingüística de Catalunya, 
“estableixen el català com a 
llengua a utilitzar normalment 
per les corporacions públiques 

  AL·LEGACIONS  AL ROM

  ARTICLE 4

Cs va demanar al Ple que 
l'Ajuntament utilitzi el 
castellà en totes les seves 
actuacions i comunicacions

Tot i que l'última 
modificació del ROM es va 
fer recentment, l'article 
4 no va patir cap canvi i 
manté el mateix redactat 
que fa anys 

locals [...], sens perjudici 
del dret dels ciutadans i 
les ciutadanes a presentar 
documents, manifestar-se i 
rebre notificacions en castellà si 
és la seva voluntat”.

A més, citava la sentència 
316/2012 de 23 de maig 
de 2012, emesa pel mateix 
TSJC, sobre el reglament de 
l’ús de la llengua catalana de 
l’Ajuntament de Barcelona. S’hi 
afirma que “són inicialment 
admissibles els articles que 
es refereixen només a l’ús 
del català, sempre que no 
incorporin referències a 
l’exclusivitat d’aquest ús; això 
és, mentre que permetin un ús 
normalitzat del castellà encara 
que no s’hi refereixin”.   
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A primers de febrer 
es van començar a 
pintar els primers 

senyals horitzontals que, 
juntament amb els verticals, 
serviran per identificar les 
vies pedalables compartides 
del Masnou. Quan finalitzin 
els treballs de senyalització, 
la vila comptarà amb una 
xarxa de vies pedalables que 
s’estendrà per bona part de la 
trama urbana. Per ara, només 
s’han pogut pintar dues proves 
sobre la calçada, en dos indrets 
diferents. El resultat d’una ha 
estat positiu, però l’altra no 
s’ha fixat correctament, a causa 
del fred. S’esperarà, per tant, 
que pugin les temperatures 
mínimes per continuar 
senyalitzant les vies pedalables.

Amb aquesta xarxa es volen 
facilitar els desplaçaments en 
bicicleta, traçant els itineraris 

cas. Cal tenir present que les 
bicicletes no poden circular per 
les voreres. Si ho fan, cometen 
una infracció que implica una 
sanció de 80 euros.

La instauració de la xarxa de 
vies pedalables compartides 
suposa una inversió per a 
l’Ajuntament de 10.277,73 
euros (IVA inclòs). Els treballs de 
senyalització els duu a terme 
l’empresa TEVA Senyal. La xarxa 
que s’instaura s’ha traçat amb 
vista a connectar equipaments 

més segurs i eficaços per 
moure’s d’un extrem a l’altre 
del municipi i pel seu interior. 
L’Ajuntament ha editat un 
full de mà informatiu que 
conté el plànol de les vies 
pedalables. Els senyals que les 
identifiquen recorden que la 
velocitat màxima permesa és 
30 km/h i que l’ús de la calçada 
d’aquestes vies és compartit 
amb les bicicletes, per tal que 
els conductors de la resta de 
vehicles ho tinguin present i 
els ciclistes prioritzin aquests 
carrers per circular.

En d’altres casos, quan la via 
pedalable coincideix amb una 
zona de vianants, els senyals 
recorden que poden circular-hi 
bicicletes, si bé les persones 
que van a peu sempre tenen 
la prioritat en aquests indrets. 
S’instal·laran, per tant, dos 
models de senyals, un per cada 

públics i privats i altres punts 
d’interès. A més, amb aquesta 
actuació, l’Ajuntament vol 
promoure la mobilitat en 
bicicleta, tenint en compte que 
la trama urbana del Masnou, 
formada majoritàriament per 
carrers molt estrets, no permet 
crear carrils bici segregats a 
les calçades. Ara bé, sí que es 
preveu la implantació d’un carril 
bici segregat a l’N-II, quan es 
dugui a terme la reurbanització 
d’aquesta carretera per 
convertir-la en un passeig.  

El retard de les obres ajorna l’entrada 
en funcionament de l’estació d’Ocata
Es preveu que l’estació estigui enllestida el darrer trimestre d’aquest any

Aquest mes de febrer, 
l’operadora ferroviària 
Renfe ha començat una 

nova fase dels treballs de millora 
de l’accessibilitat a l’estació 
d’Ocata amb l’excavació sota 
les vies per construir un nou 
vestíbul soterrat.

Segons el ritme d’execució 
de l’obra, la previsió és que 
aquesta fase finalitzi la segona 
quinzena de maig, moment en 
què es donaran per enllestides 
les estructures i la urbanització 
de l’accés del costat urbà. En 

aquest sentit, serà llavors quan 
es recuperaran les terrasses 
del Camí Ral que s’han vist 
afectades per les obres.
Tot seguit, s’iniciaran les obres 
d’edificació, tant d’arquitectura 
com d’instal·lacions de l’estació, 
uns treballs que se situaran 
per sota del nivell de les vies i, 
principalment, en horari diürn, 
cosa que farà que es redueixin 
notablement els sorolls i les 
molèsties.

L’objectiu de totes aquestes 
actuacions és que al darrer    Continuen els treballs després d'una replanificació de l'obra. MIREIA CUXART

S’instaura una xarxa de vies pedalables que 
s’estén per bona part del Masnou
La senyalització incideix en l’ús compartit dels carrers amb les bicicletes i recorda el límit 
de 30 km/h de velocitat màxima

   Un dels senyals pintats recentment al c. de Romà Fabra. MIREIA CUXART
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   Fa uns mesos que es va renovar l'autobús urbà, híbrid i amb més capacitat. 
DOMÈNEC CANO

La bona acollida de la 
T-ElMasnou es confirma 
amb les més de 650 

persones que ja la tenen i la 
utilitzen. Aquest títol propi de 
transport només es pot utilitzar 
al servei de transport urbà del 
Masnou, és a dir, a la línia C-19, i 
permet fer-hi viatges il·limitats. 
Des de la seva implantació, a 
mitjans del mes de setembre 
passat, s’han incrementat els 
usuaris en gairebé un 24 %  
i de cada tres viatgers de 
l’autobús, un l’ha utilitzada. 
Aquest augment notable va 
fer que el 2022 tanqués amb 
prop de 150.000 persones que 
havien fet ús d’aquesta línia, 
una xifra força superior a la de 
l’any anterior, quan se’n van 
comptabilitzar a l’entorn de 
111.000.

Una de les línies d’autobús del 
municipi i que ha experimentat 
un major increment de viatgers 
ha estat la C-8, que uneix els 

estigui considerant la petició 
de l’Ajuntament del Masnou 
de crear una nova línia de 
transport interurbà que 
connecti de manera directa 
el municipi del Masnou, en 
concret des del barri d’Ocata, 
amb el centre de Barcelona per 

municipis de Teià, el Masnou 
i Alella amb Barcelona, i que 
gairebé ha triplicat el nombre 
d’usuaris de l’any 2019 al 2022 
(es va passar de 69.000 el 2019 
a 170.000 el 2022). L’increment 
de passatgers de Teià el darrer 
any a causa del tancament de 
l’estació d’Ocata, l’augment 
d’expedicions d’aquesta línia 
els darrers anys que ha permès 
estabilitzar el servei i convertir-lo 
en un referent, i les dificultats 
d’accés per entrar a Barcelona 
per Glòries amb vehicle privat 
han estat tres dels factors que 
han propiciat aquesta xifra. 

Aquestes dades, que 
reflecteixen un increment 
notable i sostingut de 
passatgers de les línies 
d’autobús al seu pas pel 
Masnou i en direcció a 
Barcelona, han estat claus 
perquè la Direcció General 
de Transport i Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya 

les vies C-32 i C-31. La proposta 
resta subjecta als pressupostos 
de la Generalitat, pendents 
d’aprovació.

Pel que fa al bus sanitari, 
l’autobús que des de l’estiu de 
2021 uneix el Masnou amb els 
equipaments sociosanitaris de 
Badalona, entre els quals hi ha 
l’Hospital de Can Ruti, té una 
xifra molt estable d’usuaris que 
gira a l’entorn de les nou-centes 
persones que utilitzen el servei 
cada mes. 

Creix el nombre d'usuaris d'autobús al Masnou
La nova línia que ha d’unir de manera directa el Masnou amb el centre de Barcelona, 
subjecta als pressupostos de la Generalitat

   T-EL MASNOU 

Si voleu sol·licitar 
aquest títol de transport, 
podeu fer-ho a l'OAC 
o telemàticament 
a www.elmasnou.cat

trimestre d’aquest any entri en 
servei l’estació d’Ocata millorada 
i totalment accessible.

> Nou bus llançadora
D’altra banda, i per garantir la 
mobilitat dels usuaris de les línies 
R1 i RG1, a partir del 7 de març 
un nou autobús llançadora de 
plataforma baixa i totalment 
adaptat i accessible permetrà 
la connexió entre les estacions 
d’Ocata i El Masnou.

> Replanificació de l’obra

Tal com ha informat Renfe, 
al mes d’octubre es va 
detectar que l’execució 
de les fonamentacions de 
les estructures enterrades 
plantejades resultava 
impossible, a causa de la 
presència d’esculleres i 

L’obra inclou tant la 
construcció d'un vestíbul 
subterrani com la instal·lació 
de nous ascensors amb 
connexió directa entre el 
vestíbul i l’andana. El vestíbul 
serà, alhora, el nou pas 
soterrat on es farà una rampa 
que servirà per accedir amb 
comoditat al passeig Marítim 
i la platja d’Ocata. Un dels 
ascensors que s’hi instal·laran 
per garantir l’accessibilitat 
quedarà ubicat a la vorera 

estrats rocosos a profunditats 
superiors a les previstes. Per 
aquest motiu, es va considerar 
necessària la tramitació de la 
modificació del projecte, que 
inclou un mur de micropilots 
que permetrà donar solució 
a aquestes circumstàncies 
sobrevingudes. Aquesta 
situació és la que ha comportat 
una replanificació de les obres 
que n’ha desplaçat la data de 
finalització prevista inicialment.

>  Gairebé un any des de l’inici 
de les obres

Renfe va començar aquestes 
obres per fer accessible el 
baixador d’Ocata a les persones 
amb mobilitat reduïda el 7 de 
març de 2022 i la previsió inicial 
de finalització dels treballs era 
d’onze mesos.

del passeig de Prat de la Riba, 
més o menys on ara es troba 
la terrassa d’un bar, i els altres 
dos connectaran el vestíbul de 
l’estació amb les dues andanes. 
L’estació es completarà amb 
la instal·lació de nous controls 
d’accés a les andanes i de 
noves marquesines, i també 
s’hi adequarà i millorarà 
l’enllumenat general i s’hi 
reformaran de manera 
íntegra les instal·lacions de 
sanejament.  

Més informació:

Tota la informació sobre aquesta actuació i sobre el Pla de 
Rodalies de Catalunya 2020-2030 es pot consultar als webs 
www.rodaliesdecatalunya.cat i www.renfe.com, a l’app de 
Rodalies de Catalunya i trucant al número de telèfon 900 41 00 41.
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   Les xifres de reciclatge han 
millorat amb iniciatives com el 
porta a porta.  MIREIA CUXART

Després de diverses 
campanyes de 
divulgació sobre els 

residus domèstics i la seva 
gestió, l’Ajuntament fa un 
pas més amb el pressupòsit 
que tots els masnovins i 
masnovines ja coneixen que 
hi ha cinc fraccions diferents 
classificades en cinc colors 
(groc, blau, verd, marró i gris) i 
que tothom sap què va a cada 
contenidor. La campanya “No 
donis la nota” vol remoure 
consciències per incentivar la 
separació de residus i reciclar 
correctament, i també vol 
potenciar la necessitat del 
reciclatge i posar en valor el 
paper actiu de la ciutadania. 
Per tant, més que fomentar 
la recollida selectiva, cosa 
que ja s’ha fet en campanyes 
anteriors, aquesta nova acció 
comunicativa incideix en 
la reducció d’impropis, és a 
dir, d’aquells residus que es 
dipositen als contenidors que 

no els corresponen, tant pels 
beneficis que aquesta bona 
pràctica comporta per al medi 
ambient com per la reducció 
que suposa en el cost de la 
gestió i tractament dels residus, 
ja que es requereix un esforç 
de separació i selecció menor. 
L'any passat, el cost econòmic 
del tractament de la fracció 
resta recollida al Masnou va ser 
de prop de 480.000 euros.

La proposta la conformen 
cinc vídeos relacionats amb 

els residus domèstics i la seva 
gestió que s’estan difonent 
a través de les xarxes socials 
i altres canals d'informació 
del consistori. L’element que 
tenen en comú és el lema “No 
donis la nota”, que apareix 
juntament amb un clàxon dels 
antics, de trompeta i bomba 
d’aire de goma, per indicar 
que no s’està reciclant bé.  Més 
enllà d’apel·lar al sentit comú, 
al civisme o a qüestions més 
objectives, com els costos 
per a les arques municipals, 
l’objectiu és la reflexió sobre 
certes accions incíviques que 
es poden evitar fàcilment. Tres 
d'aquests cinc vídeos s’han fet 
amb la col·laboració econòmica 
d’Ecoembes.

Nova campanya per incidir en la gestió correcta 
dels residus domèstics
“No donis la nota” vol remarcar que reciclar no costa gens i que tothom hi guanya

   Imatge d'un dels vídeos en què apareix el clàxon característic de la campanya.

>  Els masnovins i 
masnovines reciclem poc

Al Masnou reciclem menys 
que la mitjana del Maresme i la 
catalana. Al municipi es recull 
selectivament al voltant del 44 %  
dels residus que es produeixen i 
iniciatives com la prova pilot de 
recollida porta a porta, un model 
de reciclatge que recull els residus 
de cada particular a la porta de 
l’habitatge, han estat implantades 
recentment per tal de millorar 
aquesta xifra. Les dades de l’any 
2022 mostren que es va reduir la 
generació de residus en un 4 % i, 
en concret, la de fracció resta en 
un 5 % respecte de l’any anterior. 
Amb tot, un alt percentatge del 
total de residus que es recullen 
al municipi correspon a la fracció 
resta (un 66 %). 

Els objectius europeus són 
reciclar un mínim del 55 % dels 
residus municipals el 2025, un 
60 % el 2030 i un 65 % el 2035. 

   COST ELEVAT 

L'any 2022 va costar prop 
de 480.000 euros tractar 
la fracció resta recollida al 
municipi
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L’Espai Escènic Iago Pericot envia cartes plenes 
d’emoció, poesia i música clàssica actualitzada
Lloll Bertran i Àlex Casanovas reprenen un clàssic teatral, la correspondència amorosa 
d’A. R. Gurney

La programació de l’Espai 
Escènic Iago Pericot es 
caracteritza per la seva 

diversitat i eclecticisme. Bona 
prova d’això és la coincidència 
les properes setmanes a l’esce-
nari municipal de l’obra Cartes 
d’amor, el text ja esdevingut 
un clàssic romàntic i tendra-
ment còmic, portat a escena 
per grans intèrprets teatrals. 
En aquesta ocasió seran Àlex 
Casanovas i Lloll Bertran els en-
carregats de repassar tota una 
vida de sentiments a partir de la 
lectura de cartes. La representa-
ció serà el dissabte 25 de febrer, 
a les 20 h. 

preu de 10 euros i es poden 
adquirir al portal web 
www.quedat.cat, i una hora

També les emocions, però en 
aquest cas visuals i sonores, 
són protagonistes de l’especta-
cle Barrocomatik, de la compa-
nyia Kune Teatre. L’espectacle 
arriba a l’escenari masnoví 
després d’una veritable acla-
mació popular, de públic que 
vol descobrir o tornar a gaudir 
d’un muntatge que ha captivat 
pel seu acostament a la música 
clàssica i a la recreació històrica 
de sentiments humans i fins i 
tot de les màquines capaces de 
cobrar ànima i vida. La repre-
sentació serà el diumenge 5 
de març, a les 18 h. En ambdós 
casos, les entrades tenen un 

 abans de l’espectacle a taquilla, 
en metàl·lic i amb targeta 
bancària. 

   El duet Bertran-Casanovas promet rialles a dojo. CEDIDA

   'Barrocomatik' aproparà la música clàssica al Masnou amb un espectacle que barreja clown, teatre gestual, titelles i poesia visual. CEDIDA
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Daniel Morata i Jutta 
Immenkötter i les 
seves obres tenen 

diversos punts de trobada: ella 
és d’origen alemany, com ho és 
la mare d’ell, tots dos viuen al 
Masnou i hi tenen el seu estudi 
des de fa prop d’un parell de 
dècades. Ara, coincideixen en 
la programació expositiva de 
l’Espai Casinet, amb sengles 
propostes que reflexionen al 
voltant d’allò que representen 
les restes d’una obra. En el 
cas de Morata, ha destil·lat 
i reformulat, fins i tot 
esquarterat, els seus propis 
quadres en la recerca del 
silenci i del significat dels 

una important presència 
masnovina d’artistes que 
ja es troben en una etapa 
de consolidació de la seva 
trajectòria, com ho demostra 

pedaços d’allò que volia tenir 
un significat en si mateix. 
D’altra banda, Immenkötter 
mostrarà una instal·lació a 
partir de fragments i restes 
que va trobar durant les 
obres de reforma de casa 
seva al Masnou. Ens oferirà la 
reinterpretació dels missatges 
de troballes com les pintures 
que romanien sota capes de 
paper pintat, o motllures i 
falsos sostres.

Totes dues són propostes 
subtils, que opten per un art 
que s’allunya de l’estridència, 
i que destaquen en una 
programació anual amb 

el fet que han portat els seus 
treballs per galeries catalanes, 
de l’Estat espanyol i europees. 
Daniel Morata inaugura “Els 
errors multiplicats”, a la sala 
d’exposicions Espai Casinet, el 
divendres 17 de febrer, a les 19 h.  
La mostra es podrà visitar fins 
al 12 de març. “Vol d’ocell”, de 
Jutta Immenkötter, s’inaugura 
el 17 de març, a les 19 h, i es 
podrà veure fins al 10 d’abril. 

Les entitats Capitanes del 
Masnou i la Fundació 
Privada La Calàndria, amb 

el suport de l’Ajuntament del 
Masnou i de Gent del Masnou, 
organitzen una taula rodona 
al voltant del llibre Els anys 
americans d’Irene Polo, de les 
investigadores Glòria Santa-
Maria i Pilar Tur, publicat per 
l’editorial Cal Carré. El llibre 
recull la correspondència que 
la mítica periodista exiliada 
va intercanviar amb el pintor 
masnoví Miquel Villà. Les 
cartes deixen constància 

de l’experiència de l’exili a 
Argentina de Polo, però també 
de la riquesa cultural de la 
Catalunya de principis del 
segle XX, de la qual Miquel Villà 
també és un exemple. A la taula 
rodona també intervindrà el 
crític, poeta i escriptor Juan 
Antonio Masoliver Ródenas, 
amic personal i coneixedor 
de l’obra de Villà. També és 
prevista la presència del 
fillastre del pintor, Antonio 
Urrutia. L’acte serà al local de 
Gent del Masnou, el 23 de 
febrer a les 19 h. 

Una taula rodona per 
recordar la vàlua 
de la pintura i el llegat 
vital de Miquel Villà
Les investigadores Glòria Santa-Maria 
i Pilar Tur han recollit la correspondència 
entre el pintor masnoví i la periodista 
Irene Polo

   Miquel Villà pintant a les escales de la pl. d'Ocata. CEDIDA

El Casinet acull dues propostes artístiques sobre 
la memòria i la polisèmia de les obres
Daniel Morata i Jutta Immenkötter, residents al Masnou, han exposat la seva obra en 
diversos espais de l’Estat i d’Europa

  Daniel Morata torna a obres 
antigues buscant una nova 
representació. CEDIDA

   ART LOCAL

Les propostes d'artistes  
del Masnou protagonitzen 
la programació d'arts 
visuals per al 2023
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   Diversos ponents van exposar el potencial de la impressió 3D i experiències 
de digitalització. CEDIDA

  El pati de Ca n'Humet va acollir l'edició 
d'enguany de l’(In)forma’t. CEDIDA

  L'alumnat va formar el símbol  
de la pau. DOMÈNEC CANO 

Més d’una vintena de 
professionals van 
assistir a la jornada 

Digital Days: Tecnologia Salut i 
Benestar, que va tenir lloc el 8 
de febrer al Centre d’Empreses 
Casa del Marquès.

Prop d’una desena de ponents 
van compartir coneixements 
vinculats a la digitalització i 
les tecnologies emergents, 
i van explicar la utilitat 
d’aquestes eines per al sector 
de la salut i el benestar. Per 
exemple, es van abordar les 
possibilitats que ofereix la 

per l’Ajuntament del Masnou 
(Centre d’Empreses Casa del 
Marquès), amb la col·laboració 
dels ajuntaments d’Alella i 
Teià i el TecnoCampus Mataró-

impressió en tres dimensions 
(3D) i es van exposar diverses 
experiències de digitalització 
dutes a la pràctica per 
empreses allotjades a la Casa 
del Marquès. També es va 
parlar sobre l’aplicabilitat 
de les tecnologies 4.0 en 
aquest sector i es van mostrar 
exemples d’experiències 
immersives (realitat virtual, 
animació...) i d’intel·ligència 
artificial.

La jornada Digital Days: 
Tecnologia Salut i Benestar 
és una iniciativa organitzada 

Maresme. Ha rebut, a més, 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i del Departament 
d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 

La trobada sobre l’ús d’eines digitals en l’àmbit  
de la salut i el benestar atreu més d’una vintena  
de professionals

Jornada d’orientació 
educativa

Per acompanyar l’alumnat 
dels instituts a triar 
estudis, el 10 de febrer 

va tenir lloc l’episodi central 
de l’(In)forma’t, la jornada 
d’orientació educativa del 
Masnou al pati de Ca n’Humet. 
Durant el matí, de 9 a 14 h, s’hi 
van fer visites organitzades de 
l’alumnat de secundària 
dels centres del Masnou. 
Durant la tarda, de 17 a  
20 h, es va poder 
participar en un escape 
room i altres activitats 
dinamitzades, a l’Espai 
Jove Ca n’Humet.

Durant tot el dia hi va 
haver punts d’informació 
i d’orientació d’instituts 
del Masnou i d’altres 
municipis de l’entorn 
així com altres serveis 
i recursos d’orientació 
formativa i laboral, per tal 
que l’alumnat s’informés 
dels estudis que ofereixen. 

Per exemple, van poder 
conèixer l’àmplia oferta de 
cicles de formació professional 
que s’imparteixen al Masnou 
o rodalies. També hi va haver 
informació sobre les modalitats 
de batxillerat i sobre altres 
estudis, programes, centres 
educatius... 

Alumnes d’escoles i 
instituts celebren el Dia 
de la No-violència i la Pau

Prop de 500 infants 
i adolescents van 
protagonitzar el 30 de 

gener l’acte commemoratiu del 
Dia Escolar de la No-violència i la 
Pau. Hi van participar alumnes 
de 4t d’educació primària de les 
escoles del Masnou, així com 
de 1r d’ESO de tots els instituts i 
de 2n d’ESO de l’Escola Sagrada 
Família. 

Enguany van vehicular els 
seus missatges a favor de 
la cultura de la pau a través 
de l’art. Així, l’alumnat de 4t 
de primària va interpretar 
quatre peces musicals, amb la 
col·laboració del professorat de 
l’Escola Municipal de Música 
del Masnou (EMUMM). D’altra 
banda, els i les estudiants 
d’ESO van mostrar els cartells 
i dissenys creats per ells 
mateixos, amb missatges 
contra la violència i a favor de 

la pau. Per cloure l’acte, tots els 
alumnes es van col·locar a la 
plaça de manera coordinada 
per formar el símbol de la pau.

Aquesta activitat l’organitzen 
cada any l’Ajuntament i els 
centres educatius del Masnou. 
Enguany va comptar amb 
la participació de l’EMUMM. 
Com a curiositat, aquest any 
també hi va assistir un equip 
del programa Tot es mou, de 
TV3, per mostrar com se celebra 
aquest dia al Masnou. 
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Recentment, el Centre Ocupacional Can Targa 
del Masnou ha celebrat els 25 anys i ho ha 
commemorat amb un mural inclusiu ideat per 

la gent del mateix centre i realitzat pels artistes de 
Dirty Hands Murals amb la col·laboració de persones 
ateses, famílies i professionals de Can Targa. 

A l’obra d’art s’hi pot llegir el lema “La nostra segona 
casa”, així com una il·lustració de la masia on s’ubica 
el centre ocupacional. Al centre hi apareix el Santi, 
emblema de la Fundació el Maresme (organisme 
del qual depèn el centre) i icona de la diversitat 
i la inclusió. 

Un mural commemora el quart de segle del Centre 
Ocupacional Can Targa

   L’Ajuntament del Masnou va cedir l’espai on es troba el mural,  a tocar de l’accés del pas 
soterrat del Mercat Vell. MIREIA CUXART

   Algunes de les trenes solidàries que es van aconseguir el primer dia  
de la campanya. CEDIDA

  La nodrida rua va sortir de la pl. de Marcel·lina de Monteys. RAMON BOADELLA

Bona arrencada de la 
campanya solidària  
de donació de cabell

El 4 de febrer va ser el Dia 
Mundial contra el Càncer i 
l’Ajuntament del Masnou 

es va sumar a la lluita contra 
aquesta malaltia amb una 
campanya de donació de cabell 
organitzada conjuntament amb 
la delegació de l’Associació 
Contra el Càncer a Barcelona 
i la col·laboració de les 
perruqueries del municipi. 

El dia 7, es va instal·lar una 
carpa informativa sobre la 
campanya al vestíbul del 

Mercat i una estilista va tallar els 
cabells a qui va voler donar-
los. Es van aconseguir algunes 
trenes solidàries que serviran 
per a la confecció de perruques 
per a les persones que pateixen 
la malaltia. 

La campanya de donació 
de cabells s’estendrà fins 
a l’octubre i fins llavors la 
donació de cabell es podrà fer 
a qualsevol de les perruqueries 
del Masnou adherides a la 
campanya. 

Festival de cultura popular 
per Santa Eulàlia

Desenes de masnovins i 
masnovines van sortir 
al carrer el diumenge 12 

de febrer per celebrar de manera 
multitudinària la Festa de Santa 
Eulàlia. Tot va començar cap 
a les onze del matí, quan es 
va començar a aplegar gent 
a la plaça de Marcel·lina de 
Monteys. Sota un sol hivernal 
molt agradable, destacaven 
les samarretes de colors de les 
entitats, que dibuixaven una 
mena de mosaic viu i dinàmic.

I així va començar la festa, 
amb els balls i les actuacions 
de la Colla de Geganters del 
Masnou i la Colla Bastonera Ple 
de Cops, acompanyades en tot 
moment pels gegantons, les 
bèsties i els ritmes de batucada 

de les associacions de famílies 
d’alumnes de les escoles 
Bergantí, Ocata, Marinada, 
Ferrer i Guàrdia i Escolàpies. Tots 
plegats van portar la música, 
les danses i l’alegria en cercavila 
fins a la plaça d’Ocata, on van 
fer la demostració final, just 
abans de l’hora de dinar. Si bé 
tothom sap que la Festa Major 
del Masnou té lloc el 29 de juny, 
en honor de Sant Pere, patró 
de la vila, ja fa uns anys que 
les entitats de cultura popular 
també volen celebrar l’hivern. 
Alhora, es pot considerar que 
la Festa de Santa Eulàlia és una 
mena d’homenatge a la geganta 
del poble, l’Eulàlia Tallacolls, que 
no s’està mai de ballar al costat 
del seu company, en Pere el 
Drapaire. 
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   A l'entrada de l'edifici s'hi ha instal·lat una nova retolació. MIREIA CUXART

  IDONEÏTAT DEL NOM

El Consell de Patrimoni va 
estudiar la idoneïtat de la 
nomenclatura abans de ser 
ratificada al Ple

L’edifici que allotja 
l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana i altres serveis 

de l’Ajuntament del Masnou 
estrena adreça: plaça de la 
Igualtat, 1. Fins ara, tenia la 
de Roger de Flor, 23, ja que es 
troba a la confluència entre els 
carrers de Roger de Flor i de 
Bonaventura Bassegoda.

No obstant això, la plaça 
que hi ha just al davant es va 
inaugurar amb el nom de plaça 
de la Igualtat durant la Festa 
Major del municipi de l’any 
2021. La inauguració d’aquest 
espai va voler reafirmar el 
compromís del poble amb els 
drets i les llibertats i es va fer 
coincidir amb la celebració del 
Dia Internacional de l’Orgull 
(28 de juny).

la va aprovar inicialment el 15 
d’octubre de 2020, amb el mateix 
posicionament de vot que la 
moció: 20 vots a favor (ERC, Fem 
Masnou, PSC, JxCAT-Units i Cs) 
i 1 abstenció (CUP). L’acord va 
estar exposat al públic i no s'hi 

La nomenclatura va ser 
proposada pel Consell de 
Patrimoni i aprovada pel Ple 
municipal. El Ple municipal 
del 19 de setembre del 2019 
va aprovar una moció que 
sol·licitava anomenar aquest 
espai plaça de la Igualtat. La 
moció, que va ser presentada 
per JxCAT-Units, es va aprovar 
per majoria absoluta i el Grup 
d’Honors i Distincions del Consell 
de Patrimoni va estudiar el 
nom proposat i el va considerar 
idoni. El Consell de Patrimoni 
va elevar la proposta al Ple, que 

va presentar cap al·legació, i va 
quedar definitivament aprovat el 
17 de novembre de 2020.

La inclusió de la pl. de la Igualtat 
no afecta l’adreça de cap altre 
edifici. 

L’edifici de l’OAC té nova adreça: 
plaça de la Igualtat, 1
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 MIREIA CUXART
 RUT MARIGOT

Roser Cabré-Verdiell, 
escriptora i periodista

ENTREVISTA

AIOUA va sortir tot just fa un 
any. Has fet balanç de l’èxit?
Sé que dir que no m’ho 
esperava sona tòpic, però és 
ben cert: no m’ho esperava. 
Publicar AIOUA ha significat 
moltes coses més enllà 
del que jo volia, que era, 
bàsicament, treure’m una 
història de sobre. Tot el que 
ha vingut després, tot el 
reconeixement de la crítica i 
dels lectors, és una sorpresa 
esplèndida i una empenta per 
seguir fent el que faig. 

El primer que crida l’atenció 
d’AIOUA és l’índex, 
amb capítols de noms 
impronunciables combinats 
amb les vocals. Per què 
aquesta estructura tan 
peculiar i, alhora, estudiada?
Perquè AIOUA és una lluita 
entre les vocals i les consonants. 
Les consonants representen 
el creixement traumàtic de 
la protagonista que, per tal 
de reparar-se, de retrobar-se 
i d’encarar el futur, decideix 
perdre’s per Iowa per anar a 

buscar-hi les vocals. Per què 
Iowa? Perquè es pronuncia 
Aioua: tot vocals. En realitat 
és una excusa com una altra 
per parlar del que volia parlar 
i per fer-ho com ho volia fer. 
Una història sobre els nostres 
intents com a espècie per no 
heretar el trauma, explicada des 
del llenguatge, que és el que 
ens defineix, precisament, com 
a espècie. 

Tal com has explicat, aquesta 
novel·la surt d’una festa a 

Barcelona en què coneixes 
una noia que et diu que es 
casarà en un paller d’Iowa.  
La idea de com va sorgir 
aquest llibre és tan 
inversemblant com algunes 
de les situacions que s’hi 
descriuen. La ficció t’ajuda 
a plantejar idees i reflexions 
sobre el món en què vivim?
Totalment. Sempre dic que 
uso la ficció i la fantasia per 
dur les coses ben lluny de mi 
i després anar-m’hi acostant. 
Hi ha una idea que m’agrada 

El seu debut novel·lístic, AIOUA (Males Herbes, 2022), ha 
conquerit els lectors i l’ha situada com una veu potent de 
la literatura catalana. El diari Ara la va escollir com la millor 
novel·la del 2022 i fa res ha assolit la tercera edició. Tot i que 
l’obra és difícil d’etiquetar, l’èxit fulgurant es deu a la seva 
innegable qualitat literària, impregnada del seu interès per 
l’escriptura oulipiana, que fa que a través d’un joc entre 
vocals i consonants es vagin desvelant els misteris que el 
relat amaga. El títol és la transcripció fonètica de la paraula 
Iowa, un estat dels Estats Units d’Amèrica. Si voleu saber 
què la va apropar a una terra tan llunyana, continueu llegint. 

Fa temps que la Roser és dins del món literari. Autora 
de multitud de relats apareguts en antologies i revistes 

literàries, també ha col·laborat amb el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) i l’Escola de Literatura 
Bloom com a escriptora i ponent. A més, és una de les 
autores seleccionades per la Institució de les Lletres 
Catalanes per representar la narrativa catalana en d’altres 
territoris de parla catalana i actualment té una beca de 
creació de la Generalitat de Catalunya per escriure la seva 
segona novel·la. 

Va estudiar periodisme i relacions internacionals i 
actualment es dedica a la comunicació per a governs 
i organismes diversos. Treballa des de fa deu anys a 
l’European Forest Institute, una institució especialitzada en 
la investigació forestal.
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molt: la realitat és l’autopista 
principal, concorregudíssima, 
i la fantasia són les carreteres 
secundàries, que fan el mateix 
camí que l’autopista, però amb 
altres vistes, amb parades, 
amb dreceres i amb marrades. 
M’interessa anar a parar al 
mateix lloc, però fent un 
recorregut diferent. 

AIOUA és això al 350 %: una 
història hiperrealista que 
s’explica des de les carreteres 
secundàries de la fantasia. 

Vas dedicar unes vacances a 
anar a Iowa per documentar-
te. La realitat de l’experiència 
va superar la ficció del llibre?
Completament. Primer, perquè 
no vaig fer res del que vaig dir 
que faria. Vaig dir que anava a 
Iowa per escriure, però em vaig 
dedicar a desescriure, a cremar 
tot el que havia fet, i a passar-
me un estiu sencer divagant per 
pobles i poblets, fent fotos, com 
ara la de la coberta, deixant 
que l’esperit d’aquells indrets 
fascinants m’anés calant. 
Quan dic fascinants ho són 
precisament pel deix d’irrealitat 
que els envolta. Pobles on no 
passa res, carrers principals 
buits, sense gent, sense canalla 
i, no obstant això: el camió de 
gelats, persistent, donant voltes 
amb la seva melodia metàl·lica. 
Pobles amb estàtues de goril·les 
gegants donant la benvinguda. 
Pobles amb el bingo a dins 
l’església. Vaig documentar-
los tots i vaig tornar cap a 
Barcelona sense novel·la, però 
amb una atmosfera molt clara. 
L’escriptura va venir després. 

A la novel·la hi ha tres 
històries paral·leles que es 
van trenant i totes tres tenen 
dones com a protagonistes. 
També té una protagonista 
femenina el teu relat Soc la 
llevadora, guanyador del 
Premi Ictineu 2021. Crear 
majoritàriament personatges 
protagonistes femenins 
et sorgeix de manera 
espontània o és quelcom 
premeditat per algun motiu?
Sí, no sé fer-ne gaire res, dels 
homes. M’interessen molt, 
però no els sé fer parlar de la 
manera que sé fer parlar les 
dones. Potser n’aprendré. De 
moment m’ha sortit sempre 
espontàniament. Difícilment 

dic: “Vull escriure una història 
de dones”. Simplement hi 
vaig a parar. Sí que és cert 
que, pel meu moment vital, 
he començat a escriure quan 
temes com ara l’embaràs o 
el primer contacte amb la 
maternitat em quedaven molt a 
la vora i, aleshores, més o menys 
inevitablement, s’han abocat 
a les meves històries. Sense 
voler-ne fer literatura específica, 
han acabat sent part del que 
explico. Ara, en canvi, sento que 
me n’estic allunyant. 

La veritat i la mentida són 
molt importants a AIOUA. Al 
llibre hi fas reflexions sobre 
això, sobre les relacions 
humanes i sobre la necessitat 
d’entendre el passat per 
acceptar el present. Escriure 
és per a tu un procés 
d’autoconeixement? 
AIOUA està escrita d’una 
manera molt exploratòria. Jo 
tenia un esbós d’idea al cap i 
anava avançant a les palpentes 
amb la trama. Existeixen una 
vintena o més d’esborranys. 
En aquest sentit és un exercici 
d’autoconeixement total, 
perquè jo anava reflexionant 
i en paral·lel avançant en la 
trama. Ara ho faria d’una altra 
manera, segurament, però 
crec que per AIOUA havia de 
ser així, perquè d’aquesta 
manera entrem en el bucle dels 
pensaments de la protagonista, 
que es va explicant a mesura 
que la història avança. Ben bé 
com feia jo com a escriptora. 
Tot i que no faig autoficció, 
és inextricable desvincular la 
meva manera d’entendre el 
món de les meves històries. 
Hi ha molta Roser a AIOUA i, 
alhora, és tot ficció. 

El llenguatge de la novel·la 
està molt treballat, ple de 
jocs de paraules, rimes, frases 
sense punts... que penso 
que deixen entreveure el teu 
gust per la poesia. Has escrit 
poesia o tens pensat fer-ho?
No he escrit mai poesia, però 
en llegeixo molta. La poesia és 
un estímul. Poques coses em 
desperten i em disparen tant el 
cap. Puc sentir que no tinc res 
a dir i llegir quatre versos o un 
parell de poemes i començar 
a escriure a raig. Com si fos 
un diàleg amb les imatges 
poètiques. Hi ha poetes que 

estimo molt i que vaig a trobar 
sovint, perquè m’abracen i 
m’empenyen, em consolen 
i em motiven: Montalbetti, 
per exemple, és una mena de 
bàlsam constant. Arrossego 
els seus poemes allà on vaig. 
Blai Bonet em va salvar durant 
una època. Ferrater, Casasses, 
Camacho Grau o Andreu Vidal. 
Amb d’altres comparteixo edat: 
Gabriel Ventura, Alba Camarasa, 
Raquel Santanera…

Segur que tens alguna 
aventura literària en marxa.
Tinc uns quants projectes en 
marxa. Aquest febrer publico 
un llibre de relats amb una 
colla d’escriptores: Autòctones, 
editat per Comanegra. Alhora, 
estic preparant contes per a un 
parell d’antologies més. A més, 
l’any passat em van concedir 
una beca de creació de la 
Generalitat i estic treballant en 
una novel·la que espero que 
sigui la segona. A més, AIOUA 
segueix viva en clubs de lectura, 
cursos d’escriptura creativa, 
xerrades... D’altra banda, 
participo en el Tenim paraula, 
un pòdcast de Catalunya Ràdio 
amb Roger de Gràcia i un 
equipàs fantàstic. Així doncs, un 
bon cabàs d’aventures literàries 
de tota mena. 

Periodista de professió, 
aquesta passió per la 
literatura ha atenuat el 
periodisme o segueix al 
seu lloc? Com és això de 
compaginar la teva vida 
professional amb la teva 
vocació?
Prou fàcil si les tens molt 
ben diferenciades. Jo vaig 
estudiar periodisme i relacions 
internacionals i fa molts anys 
que treballo en organismes 
internacionals, en anglès, per 
a un públic molt diferent del 
de la literatura catalana. Escric 
sobre temes que no tenen 

absolutament res a veure 
amb els meus llibres. I no hi 
ha cap pont entre la meva 
vida professional i la meva 
vida literària. Això, per a mi, 
és fonamental. D’altra banda, 
m’he dividit la feina de manera 
que treballo un 60 % de les 
hores de la setmana com a 
comunicadora i un 40 % com a 
escriptora. També és cert que 
aquest últim és un percentatge 
inútil, perquè, en el meu cap, 
estic sempre escrivint. 

Nascuda a Barcelona, vas 
créixer entre Sant Gervasi  
i Torelló. Què et va portar  
al Masnou?
Al Masnou hi vaig venir a viure 
fa quatre dies, el juny de 2022, 
però la meva relació amb el 
poble existeix des de sempre. 
Els meus avis de Barcelona hi 
estiuejaven i els meus tiets s’hi 
van quedar a viure. Els meus 
cosins són tots d’aquí. Jo hi 
venia cada estiu: els matins a la 
platja, les tardes al Casino, els 
vespres a plaça d’Ocata... També 
hi passava dies de Nadal i festes 
familiars. Tinc quilos i quilos 
de records lligats al poble. I 
ara espero fer-ne de nous amb 
la meva família. De moment, 
estem contentíssims. La llum 
d’aquí és màgica, els nens són 
feliços, ja han fet molts amics, 
nosaltres també, i la vida aquí és 
fàcil i amable. 

Has dit que un tema que 
t’interessa molt abordar 
als teus escrits és com et 
relaciones amb un lloc i com 
aquest indret es relaciona 
amb tu. Podem dir que al 
Masnou hi has trobat el teu 
lloc i que hi tens una bona 
relació?
I tant. Els llocs són la font de tot 
el que escric. Tinc una relació 
de curiositat absoluta per la 
geografia i l’urbanisme que 
m’envolta. El Masnou és un 
tresor, en aquest sentit. Hi ha 
molts racons, cases, carrers, 
horts, jardins i cantonades que 
em criden l’atenció, però en 
tinc un que els guanya a tots: 
la desembocadura del meridià 
verd. De fet, tinc un esborrany 
d’una novel·la que passa tota 
entre Ocata i aquest punt 
concret. De moment és només 
això, un esborrany, però qui sap 
si un dia veurà la llum.  

"Tot i que no faig 
autoficció, és 
inextricable desvincular 
la meva manera 
d’entendre el
món de les meves 
històries. Hi ha molta 
Roser a 'AIOUA' i, alhora, 
és tot ficció."
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   OBJECTIUS DE LA ZONA VERDA

La zona verda es va 
implantar per prioritzar 
l’aparcament dels residents 
de l’àmbit i reduir el trànsit 
de vehicles forans que hi 
busquen aparcament

   SUMEM gestiona el servei municipal d’estacionament regulat de vehicles i ha implantat la prova pilot de la zona verda. MIREIA CUXART

PUNT DE TROBADA

L’empresa municipal SUMEM compleix 
el seu primer any
Actualment gestiona l’aparcament regulat i ha assumit el repte d’estudiar la viabilitat de 
la gestió d’altres serveis, com el d’abastament d’aigua

Fa un any que el Masnou va 
posar en marxa la primera 
empresa municipal per 

prestar, progressivament, 
serveis urbans que l’Ajuntament 
del Masnou havia gestionat fins 
llavors de manera indirecta a 
través de diverses fórmules de 
col·laboració publicoprivada. 
La recuperació de la gestió 
de molts serveis locals és una 
tendència que té per objectiu, 
d’una banda, que siguin més 
eficients des del punt de 
vista econòmic —fa que els 
beneficis generats pel servei 
es quedin al mateix municipi, 
en lloc d’anar als balanços 
d’empreses privades— i, de 
l’altra, es busca que redundi 
en una millora d’aquests 
serveis de cara a la ciutadania, 
amb un tracte més proper i 
personalitzat. En aquest sentit, 
l’empresa municipal SUMEM 
(Serveis Urbans del Masnou 
Empresa Municipal, SL) va ser 
creada amb la voluntat que els 

Actualment, com a personal 
d’estructura de l’empresa es 
disposa d’un gerent i un auxiliar 
administratiu, i hi treballen 
una desena d’empleats com 
a personal de camp (operaris 
de serveis urbans i vigilants). El 
pressupost per al 2023 es preveu 
de prop de 630.000 euros.

> L’estacionament regulat

Des de la seva creació, SUMEM 
va assumir la gestió del servei 
municipal d’estacionament 
regulat de vehicles. En una 
primera fase es va ocupar de la 
gestió dels quatre aparcaments 

canvis en la gestió d’aquests 
serveis es poguessin traduir 
en l’assoliment d’una major 
eficàcia, qualitat i eficiència, és 
a dir, en la generació de més 
valor per als veïns i veïnes del 
Masnou. 

L’Ajuntament és el soci únic de 
SUMEM. L’empresa està regida 
per dos òrgans. D’una banda, la 
Junta General, que es correspon 
amb el Ple municipal. Per tant, i 
tenint en compte que l’empresa 
és totalment municipal, la 
Junta General n’és el màxim 
òrgan decisori. El segon òrgan 
que regeix l’empresa, però en 
l’àmbit executiu, és el Consell 
d’Administració, nomenat 
pel Ple municipal. El Consell 
d’Administració s’encarrega 
de l’administració, la gestió i 
la representació permanent. 
Consta de nou membres 
qualificats professionalment 
per dur a terme aquestes 
funcions. 

municipals soterrats i de 
l’estacionament regulat a la 
via pública de les zones blava 
i taronja, vigents fa anys al 
municipi. Només uns mesos 
després de la posada en marxa de 
l’empresa va implantar una prova 
pilot d’estacionament regulat com 
a zona verda amb els objectius 
de prioritzar l’aparcament dels 
residents de l’àmbit i reduir el 
trànsit de vehicles forans que hi 
busquen aparcament.

> Projectes de futur en marxa

Amb la consolidació del 
projecte pilot de la zona verda 
d’estacionament com a objectiu 
més immediat, l’empresa preveu 
assumir encàrrecs de gestió de 
nous serveis urbans. Actualment 
està treballant amb l’encàrrec 
de gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable; 
que s’ha de materialitzar al llarg 
del 2023 i per al qual SUMEM 
aportarà mitjans tècnics. 
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AGENDA Del 17 de febrer al 26 de març

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

Espai familiar: Ple de disfresses

Cal inscripció prèvia a
https://lleureka.org/activitats/. 
Places limitades.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

Dissabte 18
Trobada a les 10 h a l’estació 
del Masnou
Lloc: Fundació Palau Fabra, 
Caldes d’Estrac

Visita guiada a l’exposició 
permanent “Estimat Picasso”.

Socis: 6 € / No socis: 7 € (tren a part).
Ho organitza: Associació UNESCO El 
Masnou.

10.30 h
Lloc: Sala de les Lletres de la Biblioteca 
Joan Coromines

Taller: Escolta les teves emocions

Inscripció prèvia: www.elmasnou.
cat/igualtat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Diumenge 19
11h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador

Itinerari “El Masnou, terra de mar”

Informació i reserves: en línia o a 
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel. 
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat. 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

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

Teatre familiar: Tut-turutut la 
princesa, de La Bleda

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

Dimarts 21
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Conferència: “Domicili inconegut”, 
lectura teatralitzada

A càrrec de David Serrano Blanquer, 
seguida d'un col·loqui obert a la 
participació del públic. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou.

Dimecres 22
18 h
Lloc: Sala de les Lletres de la Biblioteca 
Joan Coromines

Diumenge 26
De 10 a 14 h
Lloc: carrer de Sant Miquel

Les Gangues al Carrer

Ho organitza: Associació 
de Comerciants del Carrer 
de Sant Miquel.

11 h
Lloc: plaça Nova de les Dones del Tèxtil

III Festa dels Tres Tombs Solidaris

Tot el que es recapti anirà destinat a 
les protectores del poble: 
G&G Rescat, ADAM i MasnouGats.
Ho organitza: Nova Fem Fira, amb la 
col·laboració de les protectores.

11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)

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

Informació i reserves: en línia o a 
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel. 
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat. 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

  MARÇ
Dissabte 4
12 h
Lloc: Centre enoturístic i arqueològic 
de Vallmora

“Tasta el Masnou”, degustació de 
productes locals

Preu: 10 euros 
Entrades: www.quedat.cat.
Informació i reserves: en línia o a 
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel. 
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Diumenge 5
12 h
Lloc: parc de Vallmora

Vermuts musicals al Vallmora: 
Jaume Maristany

Actuacions musicals de petit format a 
l’hora del vermut amb la col·laboració 
de la guingueta El Pati de Casa.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

12 h
Lloc: pl. d’Ocata

Ballada de Sardanes

Amb la Cobla Lluïsos de Taradell.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de 
l’Agrupació Sardanista El Masnou.

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

Teatre familiar: Barrocomatik,  
de Kune Teatre

Lectura de poemes en llengua 
d’origen

Dintre dels actes del Dia Internacional 
de la Llengua Materna, es llegiran 
poemes en diverses llengües (basc, 
italià, xinès mandarí, francès...).
Ho organitza: Associació UNESCO 
el Masnou.

Dijous 23
19 h
Lloc: Local de Gent del Masnou

Taula rodona al voltant del llibre Els 
anys americans d’Irene Polo

Amb la presència de les autores, 
Glòria Santa-Maria i Pilar Tur, i 
l’escriptor Juan Antonio Masoliver 
Ródenas. Durant l’acte es projectarà 
el documental Miquel Villà. La pintura 
sense atzar.
Ho organitzen: Capitanes del 
Masnou i Fundació Privada La 
Calàndria, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament del Masnou i Gent 
del Masnou.

Divendres 24
Dos torns: de 17 a 18 h i de 18 a 19 h
Lloc: Equipament Cívic Ca n’Humet

Espai familiar: Llum i foscor

Cal inscripció prèvia a 
https://lleureka.org/activitats/. 
Places limitades.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

18 h
Lloc: Centre de Formació de Persones 
Adultes del Masnou (CFPAM)

Cinefòrum: No som mitges taronges, 
som fruites senceres

Una programació cinematogràfica 
orientada a la reflexió sobre les 
relacions amoroses i el despertar 
sexual en l’adolescència. 
Ho organitza: CFPAM, amb la 
participació de Drac Màgic.

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació de la novel·la Arena 
negra, de Verónica Avilés

A càrrec de Pablo Llanos Urraca 
i l’autora.
Ho organitza: Biblioteca 
Joan Coromines.

Dissabte 25
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot 
Ca n’Humet

Teatre: Cartes d’amor, amb Lloll 
Bertran i Àlex Casanovas

Preu: 10 euros 
Entrades: www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Preu: 10 euros 
Entrades: www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Dimarts 7
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Conferència: “Maria la jueva, la 
primera alquimista”

A càrrec de Núria Salán Ballesteros, 
seguida d’un col·loqui obert 
a la participació del públic. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou.

Dijous 9
17.30 h
Lloc: Espai Jove de Ca n’Humet

Taller: Converteix-te en jove agent 
lila! 

Adreçat a adolescents i joves a partir 
de 12 anys. A càrrec del SIAD Jove. 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

18 h
Lloc: Sala de les Lletres de la Biblioteca 
Joan Coromines

Primavera de Praga: lectures en 
txec

Activitat emmarcada en el cicle 
“Descobrim Txèquia”. A càrrec de 
Karel Cech.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines i Associació UNESCO 
El Masnou.

Divendres 10
Trobada a les 10 h a l’estació 
del Masnou
Lloc: Museu Picasso, Barcelona

Segona sortida Any Picasso 
a l’exposició de Daniel-Henry 
Kahnweile.

Socis: 15 euros. No socis: 17 € 
(tren a part).
Ho organitza: Associació UNESCO 
El Masnou.

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

Espectacle musical: Jo vull ser miss, 
de Mousse

Adreçat a la gent gran del municipi, 
a partir de 60 anys. Cal estar 
empadronat al Masnou. 
Cal fer inscripció prèvia 
(gent.gran@elmasnou.cat o en línia 
a www.elmasnou.cat) i rebre’n 
confirmació. Es farà el control 
del registre a la taquilla.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.
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AGENDA Del 17 de febrer al 26 de març

EXPOSICIONS

Fins al 19 de febrer
A la Casa de Cultura 
Lluís Ribas: “Tornar a l’ànima”
Inauguració: 28 de gener, 
a les 12 h. 
“També podria ser, pel que fa 
al títol d’aquest text, ‘retratar 
el retratista’, encara que seria 
limitat. Perquè de les moltes 
sèries pictòriques que acumula 
Lluís Ribas, també tindríem el 
paisatgista, el de la llum exterior 
a la manera de Sorolla, l’expert 
en grisalla a l’ombra del mestre 
Alumà i, segurament, moltes 
altres vessants pictòriques, sense 
oblidar el dibuix i la fotografia.” 
Marta Pessarrodona.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou. 

Del 17 de febrer al 12 de març
A l’Espai Casinet
Daniel Morata: “Els errors 
multiplicats”
Inauguració: 17 de febrer, 
a les 20 h. 
Un mar d’hipòtesis sobre 
l’especulació il·limitada dibuixa 
amb les desaparicions dels signes 
el fracàs destil·lat que emergeix 
de la decisió equivocada. La 
catalogació o l’arxiu dels errors 
multiplicats recorre a l’ull tàctil 
per enumerar el no-res quotidià. 
Afirmacions impermanents que 
s’esvaeixen i reapareixen al dia 
efímer, passatger, incansablement 
successiu a si mateix. Les restes 
d’ahir es recomponen en els 
desplaçaments de la mirada, que 
palpa els descarts i les indecisions 
emmagatzemades. Ressignificar 
el que és insignificant, apreciar 
l’accident, valorar l’error, el tanteig, 
allò provisional, volàtil, obsolet, 
fràgil, fugaç. Reformulacions 

CARNAVAL
Del 16 al 22 de febrer
Rues i diversos actes festius 
organitzats per l’Ajuntament i 
diverses entitats del Masnou. 
Consulteu la pàgina 24 d’aquest 
butlletí.

Dissabte 11
11 h
Punt de trobada: plaça de la Igualtat

Cercavila: “Vuit raons per a la lluita 
feminista”

Activitat inclosa en els actes de 
commemoració del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

11.30 h
Lloc: Club Nàutic el Masnou

Xerrada amb Lucía Caram: 
Humanitzar la humanitat

Activitat oberta a tota la població.
Ho organitza: Club Nàutic el Masnou

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

Swing Out Night

Preu: 15 euros entrada general i 
10 euros associats Ple de Swing. 
Entrades: a taquilla. 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou i Ple de Swing.

Diumenge 12
9.30 i 9.45 h
Lloc: Montgat, el Masnou i Premià 
de Mar               
Cursa de la Dona Tres Viles
Inscripcions i més informació: 
https://www.lasansieventos.com/ca/
cursa-de-la-dona.
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i La Sansi.

11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)

Visita a la Mina d’Aigua (places 
exhaurides)

Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Dimarts 14
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Poblet, molt més que 
un monestir”

A càrrec d’Àngel Casals Martínez, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic. Acte per  
a socis.

Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Dimarts 21
18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència: “Orson Welles”

A càrrec d’Esteve Riambau, seguida 
d’un col·loqui obert a la participació 
del públic. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou.

18 h
Lloc: Sala de les Lletres de la Biblioteca 
Joan Coromines

Recital micro obert:  
La vida és poesia

Celebració del Dia Mundial de la 
Poesia. Vine a recitar versos propis 
o bé d’un poeta o poetessa que 
t’agradi. A càrrec d’Ángela Landete.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dimecres 22
18 h
Lloc: Centre d’Interpretació de la Mina 
d’Aigua del Masnou

Visita guiada al Centre 
d’Interpretació de la Mina d’Aigua 
del Masnou

Activitat dins del programa “Parcs 
i biblioteques, naturalment!”, 
celebració del Dia Mundial de l’Aigua.
Inscripcions a la Biblioteca 
(b.masnou.jc@diba.cat).
Ho organitza: Biblioteca 
Joan Coromines.

Dijous 23
18 h
Lloc: Sala de les Lletres de la Biblioteca 
Joan Coromines

Conferència: “El vi i el cava a la 
publicitat: de les bombolles a 
Martin Scorcese”

Activitat emmarcada dins el projecte 
“Lletres i vins”. A càrrec de Pablo 
Sancho. Cal inscripció a la Biblioteca.
Ho organitzen: Biblioteca Joan 
Coromines, Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya i 
Federació Catalana de Cineclubs.

Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou.

Dimecres 15
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Club de Lectura: Les pereres fan la 
flor blanca, de Gerbrand Bakker

Conduït per Mercè Pujadas Cid.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dijous 16
18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller: Art i vi

Taller del projecte Biblioteques amb 
DO, a càrrec de Sandra Uve. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Dissabte 18 
10.30 h
Lloc: Sala de les Lletres de la Biblioteca 
Joan Coromines

Taller: Relacions tòxiques i com 
desintoxicar-nos

Inscripció prèvia: 
www.elmasnou.cat/igualtat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte: Contes de ratolins

A càrrec de Joan de Boher. Per a 
famílies amb infants de 4 a 9 anys. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

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

Teatre: La pell fina, de Sala Flyhard

Preu: 10 euros 
Entrades: www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 19
11 h
Lloc: Església de Sant Pere i mirador

Itinerari “El Masnou, terra de mar”

Informació i reserves: en línia o a 
l’Oficina de Turisme del Masnou, tel. 
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat. 
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SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

RIERA
2

FÀBREGAS
3

VIAMAR
4

DOMÍNGUEZ
5

DOMÍNGUEZ
6

OCATA
7

RIERA
8

FÀBREGAS
9

VIAMAR
10

DOMÍNGUEZ
11

AYMAR
12

AYMAR
13

RIERA
14

FÀBREGAS
15

VIAMAR
16

DOMÍNGUEZ
17

AYMAR
18

OCATA
19

OCATA
20

FÀBREGAS
21

VIAMAR
22

DOMÍNGUEZ
23

AYMAR
24

OCATA
25

RIERA
26

RIERA
27

VIAMAR
28

FÀBREGAS
29

AYMAR
30

OCATA
31

RIERA
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RIERA
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RIERA
13
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DOMÍNGUEZ
15

AYMAR
16

OCATA
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RIERA
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FÀBREGAS
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FÀBREGAS
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DOMÍNGUEZ
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AYMAR
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OCATA
23

RIERA
24

FÀBREGAS
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VIAMAR
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VIAMAR
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AYMAR
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OCATA

MARÇ 2023

FEBRER2023

AGENDA Del 17 de febrer al 26 de marçDel 17 de febrer al 26 de març

FARMÀCIES DE GUÀRDIA*
* Les farmàcies de guàrdia han canviat l’horari d’obertura. Obren de 8 a 23.59 h 
i romanen tancades entre les 00 i les 8 h. Més informació a les pàgines 6 i 7 
d’aquest butlletí.

sintàctiques en una mena 
d’aforismes plàstics. 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 3 al 26 de març
A la Casa de Cultura
Alumnat de l’Escola Ocata: 
“Poesia blau de Prússia”
Inauguració: 3 de març, a les 18 h. 
Aquesta exposició és una 
proposta de poesia il·lustrada 
realitzada pels alumnes de 6è 
de l’Escola Ocata a través de la 
tècnica de la cianotípia. Una 
experiència poètica que explora 
l’imaginari creatiu a través de la 
llum i la monocromia.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 16 de març al 16 d’abril
Espai Casinet, sala C
Alumnat de l’Institut 
Mediterrània: “Maneres de 
viure, maneres de pintar”
Inauguració: 16 de març, 
a les 18 h. 
En aquesta exposició, els alumnes 
de segon de batxillerat artístic de 
l’Institut Mediterrània del Masnou 
ens conviden a fer una passejada 
pels diferents estils pictòrics més 
representatius de la història de 
l’art, utilitzant plantejaments i 
maneres de treballar dels artistes 
més representatius de cada 
moviment que són adaptats a 
temàtiques pròpies 
i contemporànies.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 17 de març al 10 d’abril
Espai Casinet
Jutta Immenkötter: “Vol d’ocell”
Inauguració: 17 de març, a les 19 h.  
Ja fa temps que el cel té una 
presència destacada en els 
projectes artístics de Jutta 
Immenkötter. El cel i les seves 
possibilitats expressives, com allò 
que exigeix una mirada distant, 
perifèrica i totalitzadora, però 
també com allò que ens ofereix la 
possibilitat de veure el terra que 
trepitgem, la matèria que som i la 
casa que ens acull sota un sostre 
que és, alhora, un cel. En aquesta 

ocasió, el vol de l’ocell és present 
en aquest joc de significats i es 
reflecteix —que no es tanca— en el 
sostre de la casa que l’artista habita 
després de treballs de rehabilitació, 
restauració i recuperació. Les 
teles que cobrien el fals sostre, 
les bigues, els papers pintats que 
dialoguen amb diverses pintures 
trompe-l’oeil, alguns fragments 
de motllures..., tot són restes 
recuperades i reinterpretades 
per l’artista. Les diverses obres 
configuren una instal·lació que 
proposa una relectura de l’espai 
que havia estat d’intimitat, perquè 
situa l’individu en un espai concret 
que vol ser poble, natura i món i li 
atorga el seu lloc.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

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. 

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 7 al 12 de febrer: aparcament del c. d’Amadeu I
Del 21 al 26 de febrer: Torrent de Can Gaio
Del 7 al 12 de març: pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Del 21 al 26 de març: avinguda de Pau Casals

ACTIVITATS PER A 
LA GENT GRAN
Activitats esportives, culturals i 
lúdiques. Programació febrer-juny 
2023. Més informació: www.
elmasnou.cat/gent-gran, 93 557 
17 77 i gent.gran@elmasnou.cat.

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

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

RAMON BOADELLA

@MONTSESANCHIZB

@PENNINKHOFM

@MAJOBE.9

Infants disfressats per Carnestoltes passant pel taller mecànic 
Bousma, de la família Oliveras de cal Minaire, al carrer d’Àngel 
Guimerà, als anys trenta del segle XX.

Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons l’Abans, donació de 
Ramon Massana Auladell, fotografia 18156.

L’Ajuntament té WhatsApp?

El canal de WhatsApp d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament ja té 
més de 2.000 persones usuàries. Permet fer consultes, accedir a tota 
la informació i tràmits municipals, així com rebre alertes d’actualitat 
(convocatòries d’ajuts, talls de subministraments, incidències a 
la via pública, afectacions al trànsit o posada en marxa de nous 
serveis, entre d’altres).

Per activar-lo, només cal enviar un missatge amb la paraula “Hola” al 
número 673 638 003. 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (1-02-2023)

Nou horari d’obertura de les farmàcies de guàrdia a #elMasnou, des 

d’avui (01/02).

Obertes de 08.00 a 23.59 h.

Tancades entre les 00.00 i les 08.00 h.

Les farmàcies només estan obligades a obrir 24 hores als municipis 

on hi ha urgències mèdiques les 24 hores, com Badalona. 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (1-02-2023)

S’instaura una xarxa de vies pedalables que s’estén per bona part 

d’#elMasnou.

La senyalització incideix en l’ús compartit dels carrers amb les 

bicicletes i recorda el límit de 30 km/h de velocitat màxima.

Més informació: bit.ly/3WVrY0q 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (6-02-2023)

En marxa les obres per crear una zona verda davant del Cementiri 

d’#elMasnou.

Ocuparà un tros del terreny que s’utilitza com a aparcament; la 

resta de l’espai es podrà continuar fent servir com a tal quan s’acabi 

l’actuació.

Més informació: bit.ly/3ldoTM0 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (13-01-2023)

Nou pas de vianants elevat al carrer de Rosa Sensat d’#elMasnou.

Per millorar la seguretat viària a la sortida de l’Institut Mediterrània.

Cost de l’actuació: 12.100 euros (IVA inclòs) 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat  (4-02-2023)

Avui és el Dia Mundial contra el Càncer

@elmasnou_cat se suma a la lluita contra aquesta malaltia amb  

una campanya de donació de cabell amb @ContraCancerBCN  

i la col·laboració de perruqueries d’#elMasnou.

El dia 7, carpa informativa! 
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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.

Cristina Ramos  
Regidora del Grup 
Municipal d’ERC-
AM

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

UN NOU MODEL ENERGÈTIC 

La transició energètica és un procés 
important per garantir un futur 
sostenible per a la societat i el planeta. 
Aquest procés implica un canvi en la 
manera en què produïm i fem ús de 
l’energia, passant de fonts d’energia 
fòssils a fonts d’energia més sostenibles.

Perquè aquest canvi sigui possible, és 
necessari que tothom hi participi, des 
de les administracions i les empreses fins 
a la ciutadania. Cada acció, per petita que 
sigui, contribueix a aconseguir un futur 
més sostenible per a totes les persones.
L’Ajuntament del Masnou, en el Ple del 
16 de desembre del 2021, va aprovar el 
Pla de transició energètica, emmarcat 
en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per 
l’Energia i el Clima. Amb l’aprovació 
d’aquest document estratègic es va 

iniciar una sèrie d’accions per reduir al  
55 % les emissions de CO2 del municipi 
de cara al 2030. 

D’una banda, s’han modificat les 
ordenances fiscals per fomentar la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques 
en habitatges plurifamiliars a través de 
bonificacions, per motivar la ciutadania 
a crear comunitats energètiques per 
compartir la generació d’energia en 
autoconsum compartit. 

De l’altra, s’instal·len plaques 
fotovoltaiques per a autoconsum en 
edificis públics que són grans usuaris 
d’energia, com el pavelló esportiu; 
per a autoconsum compartit entre 
equipaments municipals, com l’Edifici 
Centre, i, posteriorment, s’instal·laran 
en edificis municipals en autoconsum 
col·lectiu que compartiran l’energia 

generada amb la ciutadania per ajudar 
a combatre la pobresa energètica 
i democratitzar l’energia entre la 
població.

I aquesta transició només pot anar 
acompanyada d’un ús eficient de 
l’energia. Per això, l’Ajuntament ha 
elaborat un Pla d’estalvi energètic dels 
equipaments municipals. I, des de fa un 
any, des del Servei d’Assessorament 
Energètic (SAE) s’acompanya la 
ciutadania per estalviar en la factura 
energètica i fer un ús més eficient dels 
subministraments, així com assessorar 
en les diferents ajudes a la rehabilitació 
energètica que tenen les diferents 
administracions.

Un nou model energètic és necessari i 
des del Masnou cal posar-hi el nostre gra 
de sorra.

fora del poble o esperar fins l’endemà. 
Aquest tancament està estretament 
lligat al tancament de les urgències 
24 hores, denunciat fa més de dos 
anys pel nostre grup mentre el Govern 
municipal ens acusava de manipular. 
Dos anys i mig més tard, el tancament 
es consolida i les farmàcies s’acullen al 
dret que els dona la llei de tancar a la 
nit en aquelles poblacions on no hi ha 
urgències 24 hores.

El Govern municipal va informar el 
nostre grup del tancament una setmana 
abans, tot i saber-ho des de feia més de 
dos mesos, i no va informar la població 
fins pocs dies abans del tancament, 
aprofitant que havien presentat una 
declaració institucional al Ple, en clau 
partidista, per tractar d’amagar la 
inacció dels dos últims anys. El nostre 
grup no es va sumar a la declaració, 

perquè ja n’hi ha prou de declaracions 
innòcues al Ple dels mateixos partits 
que ens retallen els serveis des de 
la Generalitat. Continuem confiant 
en la mobilització veïnal i en un canvi 
de govern municipal que les secundi 
com a única manera d’aconseguir el 
retorn de les urgències 24 hores i, en 
conseqüència, de les guàrdies nocturnes.

Aquest tancament no ha estat l’única 
notícia negativa per al nostre poble que 
hem tingut aquestes darreres setmanes. 
Cal sumar a aquest tancament el fet que 
s’ha conegut que les obres de l’estació 
d’Ocata es demoraran de manera 
indeterminada o, com a mínim, el 
Govern no ens sap dir quan acabaran.

Per acabar-ho de rematar hem conegut 
que dels pisos de protecció oficial 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil 

no n’hi haurà cap de lloguer. En un 
principi, el Govern municipal s’havia 
compromès a fer-ne set de lloguer, que 
ja no era cap meravella, però, finalment, 
quan s’han conegut les bases de la 
convocatòria, hem vist que tots seran de 
venda i, per tant, l’Ajuntament perd la 
possibilitat d’ampliar la borsa de lloguer 
social, més necessària que mai. Però no 
acaba aquí la cosa: les bases recullen 
que una persona sola que cobri fins 
a 53.118,20 € pot quedar-se un 
d’aquests pisos, que, en principi, havien 
de ser per als que més els necessiten.

Comença a ser hora que el Govern 
municipal deixi de caçar mosques 
pensant en les eleccions municipals i 
estigui una mica més pel que ha d’estar, 
perquè últimament al Masnou a cada 
bugada perdem un llençol.

Aquesta cohesió social s’ha aconseguit, 
en gran part, gràcies a les entitats i 
associacions que permeten fer xarxa 
entre aquelles persones que tenen 
objectius comuns, com ara el benestar 
animal, l’educació, la promoció de la 
cultura o els jocs d’escacs i rol. I, en 
aquest sentit, cal seguir potenciant 
aquestes entitats i aquestes associacions 
altruistes entre persones que permeten 
tenir un teixit associatiu municipal fort.

D’altra banda, el segle XXI aporta noves 
maneres de connectar entre persones. 
Aquesta era global de les xarxes socials, 
la intel·ligència artificial i les noves 
tecnologies també afecta l’organització 
política. La comprensió de totes aquestes 
complexitats requereix un coneixement 
i una visió de futur que no totes les 

persones estaran capacitades per liderar. 
Ens enfrontem a uns reptes fins ara 
desconeguts que els propers quinze anys 
esdevindran unes transformacions fins 
ara impensables.

Per tant, com a Administració, del que es 
tracta ara és de superar la visió mecanicista, 
en què s’actua normalment després que 
hagi sorgit el problema, i ser més proactius 
a detectar anomalies i poder prevenir-les. 
Això tan sols serà possible si comencem a 
incorporar tecnologies que ens permetin 
detectar i prevenir. 

I no vull que ningú pensi que estic 
parlant d’incorporar robots a la nostra 
Administració —de moment encara no. 
La intel·ligència artificial el que pretén es 
ajudar-nos. 

Tot seguit us explicaré el que aquesta 
intel·ligència ja fa per a nosaltres: 
regar els jardins segons les previsions 
meteorològiques, detectar quins 
correus electrònics són correu 
brossa, traduir d’un idioma a un altre, 
fer-nos suggeriments de pel·lícules 
o sèries a Netflix segons els gustos 
personals, reconèixer les persones en 
les teves fotografies a Google Photos i 
emmagatzemar fotografies, canviar de 
ruta en el teu GPS per un accident o per 
motius de trànsit, etc.

No cal que tinguem por dels canvis. En 
definitiva, el que ens permet ser aquí 
avui és que hem anat evolucionant com 
a espècie segle rere segle.

TRIBUNA POLÍTICA

A CADA BUGADA, UN LLENÇOL

El Masnou perd un nou servei 
sociosanitari, aquesta vegada les 
guàrdies nocturnes de les farmàcies. A 
partir d’ara, qui necessiti un medicament, 
de manera urgent, a la nit haurà d’anar 

Grup Municipal 
de Fem Masnou

UN NOU PARADIGMA PER AL MASNOU

Si alguna cosa caracteritza el lideratge 
polític municipal és la seva capacitat per 
mantenir cohesionada la comunitat a 
l’entorn d’un projecte comú que aglutini 
benestar social, i desenvolupament 
econòmic, social i cultural.
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sus horarios a la nueva realidad sanitaria 
en Masnou: sin urgencias médicas la 
ley entiende que no son necesarias las 
urgencias farmacéuticas. 

En su día el gobierno autonómico de 
ERC decidió suprimir las urgencias 
médicas en horario nocturno en el CAP 
de Masnou, obligando a los ciudadanos 
a tener que desplazarse hasta Badalona 
en caso de necesitar dicho servicio. Y en 
Masnou, el gobierno también de ERC y 
con el PSC de cómplice, en vez de poner 
el grito en el cielo, de remover cielo y 
tierra, de exigir que en los presupuestos 
de la Generalidad se repusiera la partida 
para dotar a los CAPs de urgencias 
médicas nocturnas, de presentar todo 
tipo de recursos, ahora decide disparar 
contra las farmacias mediante una 
Declaración Institucional en la que les 
reclama que mantengan las guardias 

nocturnas y en la que se anuncian 
recursos de todo tipo para conseguirlo.  

No es más que una maniobra de 
distracción para no explicar que la 
solución para que las farmacias vuelvan 
a tener horario nocturno está en manos 
de ERC y el PSC. Recordemos que estos 
dos partidos controlan el Gobierno 
de España y el Gobierno autonómico, 
así que todo lo que se propongan, 
pueden hacerlo. En este caso, pueden 
cambiar la ley para que ésta obligue a las 
farmacias a abrir por las noches y pueden 
dotar presupuestariamente partidas 
destinadas a recuperar las urgencias 
médicas. Mejor esta segunda opción, 
claro, pues además se recupera un 
servicio público esencial para Masnou.

Pero claro, como realmente ERC y el 
PSC no quieren recuperar las urgencias 

médicas en Masnou, vamos a ver si con 
un linchamiento público a las farmacias 
conseguimos que los ciudadanos ya no 
se acuerdan que el nuevo horario de las 
farmacias es consecuencia directa del 
recorte sanitario sufrido en Masnou y 
permitido por estos dos partidos. 
Por supuesto que nos gustaría que 
las farmacias mantuvieran urgencias 
nocturnas a pesar de que en Masnou 
ya no hay urgencias médicas, pero para 
nosotros el problema no está en cómo 
se organizan empresarialmente las 
farmacias, sino en como conseguimos 
que vuelvan las urgencias médicas a 
Masnou a pesar de la oposición de ERC 
y el PSC. Y desde Cs lo tenemos claro: 
más dinero para sanidad y menos buscar 
enemigos para tapar las vergüenzas de 
ERC y el PSC.

Romà López
Portaveu del Grup 
Municipal de 
JxCAT-Units

es reprendran les obres dels HPO dels 
dos edificis que duen molt retard. Però 
és negatiu que els 38 HPO de la plaça 
de l’U d’Octubre siguin exclusivament 
de compra, aspecte que la mateixa 
Regidoria d’Habitatge desconeixia, 
ja que en una resposta a l’oposició 
assenyalava que hi hauria set habitatges 
de lloguer. La resposta hauria d’haver 
estat el 100 %, com ja vam defensar en 
el darrer Pla local d’habitatge. Hem de 
ser molt curosos amb la cessió d’ús de 
sòl públic i buscar el màxim benefici 
per a la gent del Masnou. Tenim 
el repte compartit d’aconseguir 
habitatge assequible, totalment cert. 
Però per potenciar polítiques socials 
d’habitatge no n’hi haurà prou amb 

noves promocions i menys si són de 
venda. Hem d’apostar de manera clara 
pel lloguer social, a través de noves 
promocions, i aconseguir un parc 
d’habitatge públic de lloguer social 
i assequible. Només així es donarà 
resposta a les persones que no poden fer 
front al cost d’un habitatge del mercat 
lliure. El lloguer ens permet la rotació 
i està més en sintonia amb la realitat 
econòmica de joves, gent gran i famílies 
vulnerables.

Aquest poble més amable i cohesionat 
socialment també ha de venir 
acompanyat per una aposta clara pels 
espais verds reals i els espais blaus (el 
mar). Si fomentem la justícia ambiental, 

millorarem la salut de les persones i 
evitarem morts prematures, tal com 
evidencien els estudis més recents.  

I parlant de salut, seguim afectats 
per la supressió de les guàrdies 
nocturnes de les farmàcies, a causa 
que el CAP Masnou no ofereix urgències 
nocturnes des de l’1 de juliol del 2020. 
Per aquest motiu, no vam dubtar a 
liderar conjuntament amb el Govern 
un missatge d’unitat, per traslladar al 
Departament de Salut el nostre desacord 
i instar a la recuperació de les urgències 
24 hores del CAP Masnou. Pel bé 
comú, sempre tindrem el compromís 
d’arribar a consensos que afavoreixin 
la vida de les persones.

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

LLOGUER SOCIAL, ESPAIS NATURALS 
I SALUT

El darrer mes hem rebut notícies sobre 
els habitatges de protecció oficial 
(HPO), algunes de positives i d’altres de 
negatives. És positiu que s’anuncïi que 

A PROPÓSITO DE LAS FARMACIAS,  

O CÓMO ESCONDER EL BULTO.

Tras el Estado, el poder judicial, Europa, 
los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, y un largo etcétera, ya 
tenemos nuevo enemigo en Masnou 
a quien culparle de la desastrosa 
gestión del gobierno autonómico de 
ERC. Esta vez le ha tocado al colectivo 
farmacéutico, a quién rápidamente se 
está criminalizando por decidir adecuar 




