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Ja som a les portes de les festes de Nadal. Un Nadal que serà ben diferent, dissortadament
marcat per la COVID-19. Moltes de les activitats programades per l’Ajuntament i les entitats de la
vila s’han hagut de suspendre o bé se n’ha hagut de canviar el format per adaptar-lo a la situació
de pandèmia que estem vivint. Amb les mesures de seguretat necessàries, celebrarem els actes
d’aquestes festes, amb especial atenció als nostres infants. Unes festes que haurem de viure amb
responsabilitat i recordant també les persones que malauradament ens han deixat.
Arribem a finals d’aquest any 2020 amb un govern més ampli, fruit de l’acord entre ERC i el
PSC. Ens hauria agradat que hagués estat més ampli encara, però no ha estat possible. Un
govern per afrontar millor les conseqüències de la crisi sanitària per les seves derivades socials
i econòmiques. I també arribem a finals d’aquest 2020 amb el pressupost ja aprovat, que
permetrà començar l’any 2021 amb garanties des del primer dia. Ha estat un pressupost difícil,
per la disminució d’ingressos de l’Ajuntament, però amb els fonaments sòlids per afrontar la
crisi, la cerca d’ajuts d’altres administracions i amb la futura incorporació, per fi, dels romanents
de què disposa el nostre Ajuntament, que de ben segur que seran una bona empenta per tirar
endavant els projectes en benefici del conjunt dels masnovins i masnovines.
També us vull manifestar la satisfacció que suposa l’àmplia participació de masnovins i
masnovines en els pressupostos participatius. Aquest èxit ens permet dir amb orgull que hem
assolit el rècord de participació en municipis com el nostre, de més de vint mil habitants.
Visquem aquestes festes amb la responsabilitat necessària que ens permeti iniciar un bon
any 2021.
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NADAL

Un Nadal sense precedents
No s’ha programat la Fira de Nadal, però diverses activitats es mantindran
amb restriccions i la cavalcada dels Reis d’Orient canvia de format

E

ls llums de Nadal ja
il·luminen els carrers
del Masnou, però, molt
probablement, aquest serà un
Nadal ben diferent dels anteriors.
La pandèmia de la COVID-19 ens
aboca a noves formes per poder
celebrar aquestes dies, en què la
paraula compartir ha agafat més
força que mai. Menjar, regals,
felicitat i, també, solidaritat.
Com no podia ser de cap altra
manera, algunes de les activitats
previstes per a aquestes festes
s’han cancel·lat, però la majoria
es faran adaptades a la normativa
sanitària vigent. Els llums
s'apaguen diàriament a les 22 h,
quan comença el toc de queda.
Aquest Nadal serà peculiar i així
es veu reflectit en el programa
d’activitats que ha preparat
TOC DE QUEDA

Els llums de Nadal que
engalanen els carrers
del municipi s’apaguen
diàriament a les 22 h, quan
comença el toc de queda
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RESPONSABILITAT

Potser aquest Nadal no serà
com ens agradaria, però
entre tots i totes tenim la
responsabilitat de celebrarlo de manera segura
l’Ajuntament amb la col·laboració
de les entitats. La Fira de Nadal,
que tradicionalment donava el
tret de sortida a la celebració, no
s’ha dut a terme aquest any, però
els espectacles, el tió i els concerts
de música es mantindran amb
restriccions. La cavalcada dels
Reis d’Orient, tindrà un format
totalment diferent.
Així doncs, tot intentant no fer
comparacions amb altres anys,
el Masnou s’endinsa en la màgia
del Nadal amb les propostes
que us expliquem a continuació.
Us animem a engalanar els
vostres balcons i a fer-nos-en
arribar les fotografies a través de
l’Instagram @elmasnou.cat amb
l’etiqueta #alMasnouFemNadal.
Que no decaigui l’esperit
nadalenc!

NADAL

La gran bola de Nadal a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil és la novetat lumínica d'aquest any. JOAN CIMA
> Aquest Nadal, comerç local
Malgrat no poder dur a terme la
Fira de Nadal, El Masnou Comerç
ha engegat la campanya “Aquest
Nadal segur que rasques alguna
cosa”, que regalarà més de 100
premis per gastar en el comerç
federat. En concret, hi haurà

COMERÇ LOCAL

Hi ha en marxa dues
campanyes que tenen
per objectiu el foment
del comerç local
i de proximitat

tres grans premis de 300 euros i
desenes de 50 i 20 euros.

Els masnovins i masnovines
podran aconseguir les targetes
rasca-rasca comprant a les
botigues federades i tindran
l’oportunitat de guanyar
nombrosos premis per bescanviar
per productes de la xarxa de
comerços, serveis i empreses d’El
Masnou Comerç.
Per comunicar aquesta
promoció i agrair el suport dels
veïns i veïnes del poble durant
aquests mesos tan complicats,
representants de diferents
sectors comercials del Masnou
han enregistrat un espot basat
en l’escena d’una famosa
pel·lícula nadalenca que podreu
veure a les seves xarxes socials.

Una altra de les campanyes per
fomentar el comerç local és
“Queda’t”, que aquest desembre
enceta el tercer mes i que, a
diferència dels mesos d’octubre
i novembre, inclou també com
a vàlides les compres fetes en
comerços de venda al detall
d’alimentació.

QUEDA'T AL MASNOU

Al desembre, aquesta
campanya inclou com a
vàlides les compres fetes en
comerços d'alimentació
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NADAL

Els més petits, protagonistes de les festes

S

i alguna cosa fa especial
el Nadal és la màgia que
l'envolta i, especialment per
als més petits, aquestes festes són
un moment màgic.

Les places per participar a
aquestes activitats infantils que
tindran lloc als jardins de Can
Malet, de 17 a 20 h, ja estan
exhaurides.

En un context de crisi sanitària
provocada per la COVID-19, i
tenint en compte les restriccions
vigents, s’han ideat un conjunt
d’activitats que permeten gaudir
al màxim possible d'aquestes
festes nadalenques amb totes
les garanties de seguretat. La
proposta inclou una combinació
d’activitats presencials i
telemàtiques que ens permetran
viure la màgia de Nadal i Reis,
sobretot per als menuts, i evitar
les aglomeracions de gent.

PROGRAMA

El Nadalem farà més animada
l’espera de l’arribada de
Melcior, Gaspar i Baltasar amb
diferents propostes per als
més menuts. D’una banda, els
dies 22 i 23 de desembre un tió
gegant cagarà regals. Enguany
es demana que tots aquells
infants que vulguin portar
menjar al tió el portin envasat,
perquè així es podrà entregar al
Banc d’Aliments.
D’altra banda, entre els dies 27 i el
30, també dins del cicle Nadalem,
cada dia hi haurà un espectacle
infantil.
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DIMARTS 22 I DIMECRES 23
A les 17 h, 18 h i 19 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Tió gegant

grup musical i anar cap a Bremen
a triomfar. Aquesta és una història
d’amistat i de treball en equip,
per adonar-nos que cadascú
amb la seva personalitat i les
seves particularitats pot aportar
quelcom positiu, i d’aquesta
manera ens podem ajudar els uns
als altres i tirar endavant quan van
mal dades.

musicals amb participació,
humor i bon rotllo són el segell
d’aquest fantàstic il·lusionista.
Acompanyen l’Enric Magoo un
colom blanc, el missatger dels
Reis Mags, un gos invisible que
coneix tots els secrets i, és clar, un
conill robòtic que sap fer màgia.

Tots aquells infants que vulguin
portar menjar al tió, que el portin
envasat i així es podrà entregar al
Banc d’Aliments.

DIMARTS 29
DILLUNS 28
De 17 a 20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Màgia: Nadal màgic, de la
companyia Enric Magoo
L’espectacle és visual, divertit i
molt engrescador. La combinació
de jocs de mans parlats i

DIUMENGE 27
De 17 a 20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Titelles: Els músics de Bremen,
de la companyia Xip Xap
Quatre companys que veuen
que el seu futur com a animals
domèstics comença a estar en
perill es troben i decideixen fer un

PLACES EXHAURIDES

Totes les activitats infantils
requerien inscripció prèvia
i les places van quedar
exhaurides en pocs dies

De 17 a 20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Contes de Nadal de les germanes
Baldufa, de la companyia
Tanaka Teatre
La Lilian i la Sophie han fet un
punt i a part en els seus viatges
per celebrar el Nadal en família. I
és que els encanta fer el pessebre
i representar Els pastorets, com a
tots els infants de Catalunya. Però
també saben que cada cultura
viu aquestes festes d’una manera
diferent.
Amb elles viatjarem als freds
boscos russos de la mà del Rei de

Dia

Activitat

22 de desembre

Tió gegant

23 de desembre

Tió gegant

27 de desembre

Titelles: Els músics de Bremen, de la companyia Xip Xap

28 de desembre

Màgia: Nadal màgic, de la companyia Enric Magoo

29 de desembre

Contes de Nadal de les germanes Baldufa, de la companyia Tanaka Teatre

30 de desembre

Una carretada de contes de Nadal, de la companyia La Guilla Teatre
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NADAL
municipal. A més, es
difondrà un vídeo
explicatiu amb tots els
detalls d’aquesta cita
tan especial.
Les famílies van poder
demanar un missatge
telemàtic personalitzat
en format vídeo per als
més petits a través d’un
formulari web habilitat
fins al 7 de desembre.
El missatge de Melcior,
Gaspar o Baltasar es
farà arribar per correu
electrònic i només
es demanava com a
requisit indispensable
que l’infant estigués
empadronat al Masnou.

L'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient al Masnou serà retransmesa telemàticament. RAMON BOADELLA
Gebre, assistirem al descobriment
de la Terra amb els warao de les
Índies Occidentals, descobrirem
el miracle del canelobre jueu que
va estar encès durant vuit dies
seguits i entendrem per què a la
Xina celebren el cap d’any dues
vegades. Tot això sense oblidarnos de fer un repàs a algunes de
les nostres tradicions, com el tió o
el caganer.

Han arribat dos personatges
estranys i molt curiosos a la
vila. Semblen viatjants, ningú
no els ha vist mai abans. Són
la Filigrana Gràcia i en Joseph
Tour. Van acompanyats del seu
atractiu, misteriós i inseparable
carro carregat d’històries que han
anant recollint arreu al llarg dels
anys. Si obriu bé els ulls i pareu bé
les orelles, amb molt de gust us
explicaran el perquè del seu ofici,
l’ofici dels trobadors! Amb les
sorpreses que amaga el seu carro
es guanyen la simpatia de grans
i petits.

DIMECRES 30
De 17 a 20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Una carretada de contes
de Nadal, de la companyia
La Guilla Teatre

> Concurs escolar de postals
A més, en el moment de tancar
aquesta edició i abans no
acabi l’escola, de l’1 a l’11 de
desembre estava previst dur

a terme el concurs de postals
escolars de Nadal. A diferència
d’anys anteriors, el premi havia
de ser grupal per a les classes
guanyadores. Les postals
s’exposaran, però el lloc encara
està pendent de concretar-se.
> Alternativa a la cavalcada
tradicional
Els Reis de l’Orient no faltaran a
la seva cita amb els nens i nenes,
però una de les recepcions més
especials del Masnou canvia de
format per evitar aglomeracions.
Enguany, l’arribada de Ses
Majestats en vaixell serà
retransmesa a través del canal
de Youtube de l’Ajuntament. No
obstant això, passaran per tots
els carrers del municipi amb
els seus vehicles per saludar els
masnovins i masnovines, i petits
i grans podran sortir als balcons
o als portals per veure’ls. La ruta
orientativa es donarà a conèixer
pocs dies abans a través de les
xarxes socials i la pàgina web

També era previst que,
a mitjans de desembre,
es deixarien a totes
les llars del Masnou
les cartes en blanc
perquè els infants
puguin omplir-les
juntament amb els
fanalets per esperar els Reis de
l’Orient. Diversos equipaments
municipals disposen de bústies
reials perquè els infants hi
puguin deixar els seus desitjos.
> Recollida solidària
de joguines
L’associació No ho Llencis, Regalaho! (el Masnou, Alella i Teià), amb
la col·laboració de l’Ajuntament,
ha dut a terme un projecte
de recollida de joguines al
municipi amb una doble finalitat:
col·laborar amb La Marató de TV3
i fer arribar regals a tothom. Fins al
18 de desembre a Els Vienesos es
poden donar joguines noves o de
segona mà en bon estat.
D’altra banda, els qui vulgueu
col·laborar-hi o comprar regals
a un preu molt mínim, els diners
dels quals es destinaran com a
donatiu a La Marató, podreu ferho en horari de 10 a 14 h, el 20 de
desembre, a la plaça de Ramón y
Cajal.
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NADAL

Òpera i sarsuela per a la gent gran

E

l 20 de desembre, tindran lloc dos
concerts de Nadal per a la gent gran del
municipi. El tenor José Alberto Aznar
oferirà dues audicions, a les 11 i a les 13 h.
Peces d’òperes de Verdi, Puccini o Leoncavallo
i de sarsuela de Soutullo, Vert, Guerrero,
Arrieta, Ribas i Sorozábal seran interpretades
pel tenor als jardins de Can Malet.
Els concerts són gratuïts, però les persones
majors de 65 anys que vulguin assistir-hi
caldrà que s’hi inscriguin prèviament per
telèfon.

8

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2020

Atenent les directives del PROCICAT,
l’aforament està limitat a 100 places per cada
concert.

• Casal dels Avis d’Ocata:
93 540 37 40 dimarts i divendres,
de 17 a 19 h.

Inscripcions:
• Ajuntament del Masnou:
93 557 18 72, de dilluns a divendres, de 8.30
a 14 h.
• Casal de Can Malet:
93 555 47 26, de dilluns a divendres,
de 10 a 12 h.
• Casal de Can Mandri:
93 555 63 00, de dilluns a divendres,
d’11 a 13 h.

E ls concerts es duran a terme a l'aire lliure, als
jardins de Can Malet. CEDIDA.

NADAL

Més de quaranta anys celebrant la Cursa de Sant Silvestre

S

i no existeix cap problema
fins a la data de la cursa, el
26 de desembre tornarà
a fer-se l’última cursa de l’any al
Masnou sota el nom de 41a Sant
Silvestre del Masnou – Gran Premi
de la Diputació de Barcelona.
Com a grans diferències respecte
a les edicions anteriors, aquest
any es preveu que tingui un nou
circuit (no es farà al port esportiu)
i, d’altra banda, la cursa es trobarà
dins del calendari de la Federació
Espanyola d’Atletisme. Per tant,
es tractarà com una competició
d’àmbit estatal.
Per donar la màxima seguretat
possible a aquest l’esdeveniment,
la Sant Silvestre del Masnou,
la més antiga de Catalunya,
complirà tots els requisits de
seguretat i higiene obligatoris
i recomanats per les autoritats,

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

La cursa, que tenia un límit
de 900 inscripcions,
va esgotar-les en només
tres dies

amb un límit de 900 persones
inscrites, tant de l’àmbit
internacional com atletes
populars. Aquest any no es faran
curses infantils, amb la intenció
de reduir la participació i fer
d’aquest un esdeveniment segur
i controlat, tenint en compte que
aquestes curses sempre compten
amb la col·laboració dels pares
i mares i la presència de molts
familiars.

A tletes d'àmbit internacional i popular es barregen en aquesta cursa
del Masnou. LA SANSI
L’esdeveniment es dividirà en
tres curses mixtes amb 300
participants a cada sortida.
Les competicions esportives
compliran la distància de

seguretat requerida en el
moment de l’esdeveniment, i
es comptarà el temps de cada
participant des que passi per les
catifes de cronometratge.
L’organitzador de
l’esdeveniment és l’Ajuntament
del Masnou, i l’entitat
encarregada de la gestió i
desenvolupament de la cursa
és el Club Atletisme la Sansi,
juntament amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

És la 41a edició d'aquesta Cursa de Sant Silvestre, la més antiga de Catalunya. LA SANSI

Més informació:
elmasnou@lasansi.com
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AGENDA.
DESEMBRE
FINS AL 18 DE GENER

En horari de l’equipament
Lloc: Casa de Cultura
Exposició
#ParcsiplacesdelMasnou2020
Exposició que reprodueix una selecció
de les millors fotografies que van
participar en la quarta edició del
concurs fotogràfic del mateix nom a
Instagram.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Del 18 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021

16 a 18 h: Taller amb Edu Ponces:
“El projecte fotogràfic de la A a la Z”
Ho organitza: Associació Fotogràfica
el Masnou
D’11 a 13.30 h
Lloc: Plaça d’Ocata
El Marxant d’Art, escape room de carrer
A partir de 12 anys.
Inscripcions tancades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17.30 a 19 h
Lloc: Els Vienesos
(c. de la Segarra, 12)
Recollida solidària de joguines
Si voleu donar joguines noves o de
segona mà en bon estat,
avui és l’últim dia!
Ho organitza: Associació No ho Llencis,
Regala-ho! (el Masnou, Alella i Teià), amb
la col·laboració de l’Ajuntament

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Teatre: Abans que es faci fosc,
a càrrec de Míriam Iscla
La reconeguda actriu Míriam Iscla
presenta la història de l’Anna, una dona
que treballa en un planetari local. Com a
astrònoma, sempre recorda als visitants
que som en un punt perdut de l’Univers
i que vivim en un planeta de color blau
que gira constantment sobre si mateix
mentre es desplaça a una velocitat de
més de 1.000 quilòmetres per hora. En
parla, també, a la Maria, la seva filla, que
voldria enfilar-se dalt d’un coet i viatjar
cap a una altra galàxia... Però la vida de
l’Anna canviarà quan li diagnostiquin
una malaltia que farà que, com la de les
estrelles, també la llum dels seus ulls
s’acabi apagant.
Preu: 10 €. Venda d’entrades a
www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DISSABTE 19

DIUMENGE 20

DIVENDRES 18
De 16 a 19 h
Lloc: Edifici municipal Roger de Flor, 23
Penjada de fotos del projecte “20.00”
Activitat emmarcada en les XII Jornades
de Fotografia del Masnou, organitzades
per l’Associació Fotogràfica el Masnou
Ho organitza: Associació Fotogràfica
el Masnou

D’11 a 18 h
Lloc: Cinema La Calàndria
XII Jornades de Fotografia
del Masnou
Programa:
11 h: Presentació del I Premi de
Fotoperiodisme Héctor Zampaglione
Projecció de l’audiovisual 36 autors
confinats
Tertúlia fotogràfica: “Mirades
diferents des del confinament”
13.30 h: Visita guiada a l’exposició
“Memòria infectada”, de Joan
Fontcuberta
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De 10 a 14 h
Lloc: Pl. de Ramón y Cajal
Venda solidària de joguines a preu
simbòlic per col·laborar amb la
Marató de TV3
Ho organitza: Associació No ho Llencis,
Regala-ho! (el Masnou, Alella i Teià), amb
la col·laboració de l’Ajuntament
A les 11 i a les 13 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Concerts de Nadal per a la gent gran
Òpera i sarsuela a càrrec del tenor
José Alberto Aznar.
Cal inscripció prèvia.

Consulteu com realitzar-la
a la pàgina 8 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Circ: Espera, a càrrec de la Companyia
de Circo Eia
Espera és un espectacle de circ sobre
les expectatives, l’esperança i el pas
del temps. A partir d’una reflexió sobre
els arquetips de l’imaginari col·lectiu
busquen la manera de combinar
el llenguatge actual de la recerca
acrobàtica amb el llenguatge
atemporal de les tradicions i rituals
populars.
El resultat és un espectacle de circ
de carrer que proposa al públic una
experiència artística propera, perquè
desitgi participar-hi en primera persona
i no ser-ne espectadors que miren sense
ser vistos.
Espera és un projecte que va realitzar
una residència artística a l’equipament
Ca n’Humet.
Preu: 5 €. Venda d’entrades
a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIMARTS 22
A les 17 h, 18 h i 19 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Nadalem infantil.
Tió gegant
Places exhaurides.
Més informació a les pàgines
6 i 7 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIMECRES 23
A les 17 h, 18 h i 19 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Nadalem infantil.
Tió gegant
Places exhaurides.
Més informació a les pàgines
6 i 7 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DISSABTE 26
9h
Lloc: per concretar
41a Cursa de Sant Silvestre
del Masnou
Places exhaurides. Més informació:
www.santsilvestredelmasnou.com.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
Cursa gestionada pel Club d’Atletisme
La Sansi, amb el suport de la Diputació
de Barcelona

DIUMENGE 27
11 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Itinerari: “Les dones del tèxtil
al Masnou”
Repassarem la història de la indústria
tèxtil del Masnou a partir dels testimonis
de les seves protagonistes: els records
de la sirena de la fàbrica, el soroll dels
telers, la primera feina amb nou, dotze o
catorze anys, les hores de jornada diària
que van fer durant anys, etc.
Resseguirem la petjada d’algunes de les
fàbriques que omplien el paisatge del
municipi: Ca n’Humet, Cal Soberano,
Sedalines el Pino o Can Xala.
Informació i reserves: www.elmasnou.cat
o a l’Oficina de Turisme del Masnou,
tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
De 17 a 20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Nadalem infantil.
Titelles: Els músics de Bremen,
de la companyia Xip Xap
Places exhaurides.
Més informació a les pàgines
6 i 7 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DILLUNS 28
De 17 a 20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Nadalem infantil.
Màgia: Nadal màgic,
de la companyia
Enric Magoo

AGENDA.
Places exhaurides.
Més informació a les pàgines
6 i 7 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIMARTS 29

De 17 a 20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Nadalem infantil. Contes de Nadal
de les germanes Baldufa, de la
companyia Tanaka Teatre
Places exhaurides.
Més informació a les pàgines
6 i 7 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DIMECRES 30

De 17 a 20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Nadalem infantil. Una carretada de
contes de Nadal, de la companyia La
Guilla Teatre
Places exhaurides.

Del 18 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021

Més informació a les pàgines
6 i 7 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

GENER
DIUMENGE 10
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)
Visita guiada a la Mina d’Aigua
Us convidem a submergir-vos sota terra
per descobrir un tram de les mines
d’aigua Cresta i Malet, que formen
part d’un laberint de galeries de 27
quilòmetres.
Informació i reserves: www.elmasnou.cat
o a l’Oficina de Turisme del Masnou,
tel. 93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
Desembre
Del 15 al 20: Aparcament d’Amadeu
Del 29 al 31: Torrent de Can Gaio
Gener
Dies 2 i 3: Torrent de Can Gaio (dia 1 de gener, festiu)
Del 12 al 17: Carrer d’Itàlia amb plaça Nova de les Dones del Tèxtil
Del 26 al 31: Avinguda de Pau Casals
HORARI DELS SERVEIS MUNICIPALS DURANT LES FESTES DE NADAL
(consulteu-ne les actualitzacions a www.elmasnou.cat)
Oficina d’Atenció Ciutadana
Del 21 al 31 de desembre
Obert els matins de 8.30 a 14 h.
Tancat els dijous a la tarda.
Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Tancat del 24 de desembre al 5 de gener del 2021. Us atendran a través de:
• Web: orgt.diba.cat
• Correu electrònic: orgt.masnou@diba.cat / orgt.atenciociutadana@diba.cat
• Per telèfon: 93 202 98 02 – 93 202 98 05

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

ALTRES INFORMACIONS
Campanya “Queda’t al Masnou”
Els comerços masnovins lliuren una bossa promocional i butlletes per entrar en el
sorteig de vals de compra. Campanya vigent d’octubre a desembre.
Per a més informació: www.elmasnou.cat/quedat2020.
Campanya “Aquest Nadal segur que rasques alguna cosa”
El Masnou Comerç regalarà més de 100 premis per gastar en comerços federats. En
concret, tres grans premis de 300 euros i desenes de 50 i 20 euros. Els masnovins
i masnovines podran aconseguir les targetes rasca-rasca comprant en botigues
federades i tindran l’oportunitat de guanyar nombrosos premis per bescanviar per
productes de la xarxa de comerç, serveis i empresa d’El Masnou Comerç.
Matrícula viva. Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
Cursos amb places disponibles. Cal adreçar-se al CFPAM (c. d’Itàlia, 50, 1a planta /
93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat).
Informació: www.elmasnou.cat/temes/ensenyament.
Matrícula viva. Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / escola@emumm.cat.
ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS
Són diverses les entitats que organitzen una programació estable d’activitats al
llarg de l’any, si bé se n’han suspès moltes per la pandèmia de la COVID-19. Les
podeu trobar en detall a l’apartat “Activitats continuades” de la pàgina web
www.elmasnou.cat/agenda. Contacteu amb cada entitat per confirmar-ne els detalls.

DESEMBRE
Dilluns

Dimarts

Dimecres
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El Ple aprova el pressupost del 2021
Els comptes, que l’Equip de Govern vol modificar quan s’incorporin els
romanents, preveuen una disminució d’1,7 milions d’euros respecte al 2020

E

l Ple municipal va aprovar
el pressupost municipal
per a l’any 2021, presentat
per l’Equip de Govern en una
sessió extraordinària que va
tenir lloc el 26 de novembre
i de forma telemàtica. Els
comptes presentats equilibren
els ingressos i les despeses
en 25.494.590,08 euros. Van
tirar endavant amb els 12 vots
favorables de les dues formacions
del Govern (ERC i PSC). La resta
de grups, que sumen 9 vots, van
votar-hi en contra (Fem Masnou,
JxCAT-Units, Cs i la CUP).
Aquests comptes preveuen una
disminució d’1,7 milions d’euros,
en els ingressos i en les despeses,
respecte al pressupost inicial del
2020, xifrat en 27.209.797 euros.
En bona part, aquesta reducció
s’explica per la davallada de més de
650 mil euros que s’espera en els
ingressos corrents, així com per la
reducció de la capacitat inversora.
Ara bé, es vol fer “una revisió
integral” del pressupost abans
de l’estiu, per diversos motius.
En primer lloc, per adaptar-lo a
les necessitats que generi la crisi
sanitària, social i econòmica.
En segon lloc, per la previsió
que arribin nous ingressos,
bàsicament de dues fonts.
D’una banda, dels canvis
normatius anunciats pel Govern
de l’Estat, que permetran als
ajuntaments utilitzar els seus
romanents de tresoreria (una
modalitat d’estalvis acumulats
durant anys). De l’altra, d’ajuts
europeus i provinents d’altres
administracions.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va
destacar que es tracta d’un
pressupost “especialment atípic,
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condicionat per la crisi sanitària”.
Mentre no arribin aquests
ingressos addicionals que encara
no es poden quantificar, “caldrà
gestionar-lo amb el màxim rigor
i fer-hi modificacions puntuals
de manera continuada”. Amb
aquestes finalitats, va anunciar
la constitució d’una oficina
pressupostària, que farà un
“seguiment estricte” dels comptes
i proposarà els ajustaments
que consideri necessaris.
Formaran part d’aquest òrgan la
Gerència, els Serveis Econòmics
i el Departament de Recursos
Humans de l’Ajuntament.
En tot cas, els comptes aprovats
responen, segons va dir, a una
sèrie d’objectius generals.
D’una banda, “assegurar el
funcionament dels serveis
municipals”. En segon terme,
donar suport a les famílies i a
l’activitat econòmica local, per
fer front a la crisi i en coherència
amb el Pla de reactivació social
i econòmica aprovat al Ple del
16 de juliol. Finalment, donar
continuïtat a les polítiques
vinculades als objectius de
desenvolupament sostenible i les
accions previstes al Pla d’actuació
municipal 2019-2023.
Entrant més en el detall, Oliveras
va posar en relleu “compromisos
en àmbits fonamentals, com
l’acció social i les polítiques
d’habitatge, educació i sanitat”.
També va precisar que els
comptes estan condicionats per
les ordenances fiscals aprovades
al Ple del 18 octubre, que a la
pràctica suposen, segons va dir,
“una congelació de la pressió
fiscal”. Alhora, va afegir que “la
previsió és que no se sobrepassi
un endeutament del 30%, una
xifra raonable i que permet el bon

funcionament de l’Ajuntament
fins a finals del 2021”.
> Debat
Els grups de l’oposició van vincular
l’aprovació d’aquests comptes a
l’acord per la governabilitat assolit
el 13 de novembre i que ha suposat
l’entrada del PSC en un equip de
govern que fins aleshores estava
format únicament per ERC. L’alcalde,
després de les intervencions dels
grups, va considerar que la sessió
s’havia de centrar en els comptes:
“No és el debat d’avui. En donarem
compte al proper Ple ordinari”.
Amb tot, va defensar el pacte com
un “acord de responsabilitat”. “És
el moment d’enfortir governs,
d’ajuntar tots els esforços possibles
per tirar endavant”.
Abans, Neus Villarrubia, portaveu
de Fem Masnou, afirmava en el
seu torn d’intervenció que en
aquesta sessió no sols s’estaven
abordant els pressupostos, sinó
que assistien a l’inici “d’una nova
etapa marcada per un nou govern
encapçalat per dos homes que no
trepitgen la realitat, que posen
els seus interessos personals
i de partit per davant dels de
la ciutadania”. “Augmenten la
despesa en la classe política
–afegia Villarrubia en referència a
la incorporació de nous membres
al Govern– sobre el màxim històric
que van fixar fa més d’un any”.
“Nosaltres no posaríem la tisora
en les polítiques d’igualtat, salut,
acció social o habitatge, com han
fet vostès; la posaríem en els sous
d’una classe política que sembla
que viu d’esquena a la ciutadania”,
va afirmar la portaveu.
Romà López, portaveu de
JxCAT-Units, va atacar també pel
flanc de l’acord de govern: “Un

pacte per comprar vots i tenir
així la majoria absoluta, cosa
que es desprèn de l’augment
de recursos per a dedicacions
[remuneració de càrrecs electes]
que inclou aquest pressupost”. Va
atribuir al PSC un “problema molt
greu d’incoherència i integritat”,
tot recordant-los que en l’inici
del mandat havien proposat una
rebaixa dels salaris dels membres
de l’Equip de Govern: “Abans els
volíeu reduir i ara els incrementeu?”.
Va continuar titllant de “vergonyós”
que es redueixin partides que
podrien ser útils “per fer front a
l’emergència social” alhora que
s’augmenten “els salaris totals”.
Entre els motius que va citar
Frans Avilés, portaveu de Cs, per
oposar-se als comptes va citar
el rebuig de l’Equip de Govern
a les esmenes presentades pel
seu grup, un argument que
també van utilitzar Fem Masnou
i JxCAT-Units. A més, va reclamar
un debat polític sobre els
pressupostos, en referència al fet
que algunes de les raons per les
quals s’havien rebutjat esmenes
se sustentaven en informes
tècnics que advertien que la
disminució de determinades
partides suposaria l’incompliment
de despeses ja compromeses.
“Fan veure que són inviables
–raonava el regidor– i així no
entren en el debat polític. I, com
que han comprat una majoria
absoluta, que crec que no els feia
falta, ara ja no cal tenir el debat.
[...] Sí que és moment de posar en
dubte la idoneïtat del pacte de
govern, perquè té un component
econòmic reflectit al pressupost”.
Segons els càlculs d’Avilés,
l’ampliació del Govern suposa
“uns 100.000 euros menys per a
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ELS GRUPS MUNICIPALS VALOREN EL PRESSUPOST

polítiques d’habitatge, socials, de
promoció econòmica i comercial,
d’ocupació...”

aquesta finalitat, “en una quantitat
que mai abans no havia tingut el
nostre municipi”.

La CUP és l’únic grup de l’oposició
que no va presentar esmenes. El
seu portaveu, Fèlix Clemente, va
dir que el motiu és que haurien
presentat una esmena a la totalitat:
“Reformularíem moltes partides,
perquè tenim enfocaments molts
distants en temes com la defensa
de la classe treballadora, les
polítiques d’habitatge, l’ocupació,
la participació ciutadana... [...] No
sabíem que s’arribaria a aquest
pacte, malgrat que l’Equip de
Govern ja ho tirava tot endavant
amb el PSC”, va admetre, abans de
concloure que “no hi pintem gaire
en aquests pressupostos; no ens
han necessitat en cap moment”. A
banda, va abordar els pressupostos
participatius, que estan dotats amb
500.000 euros (provinents dels
comptes del 2020 i del 2021; amb
250.000 euros de cada exercici).
Va considerar que es tracta d’un
procés participatiu “molt dirigit
i restringit”. “És una part molt
petita de la inversió local i per a
temes que no són nuclears”, va dir
abans d’afirmar que la visió de la
participació ciutadana de la CUP és
oposada a la del Govern.

> Esmenes
Abans del debat general sobre el
projecte de pressupost municipal
confeccionat pel Govern, tots els
grups de l’oposició, excepte la CUP,
van presentar esmenes parcials.
A grans trets i amb matisos, les
esmenes proposaven reduir
determinades partides –com les
dedicacions remunerades dels
membres de l’Equip de Govern–
per destinar més recursos a
polítiques socials i de dinamització
econòmica i comercial. Cada grup,
a més, plantejava canvis en les
inversions, reduint o eliminant el
finançament d’alguns projectes per
dedicar els diners a uns altres que
consideraven prioritaris.
Totes van ser rebutjades. Les de
Fem Masnou van obtenir 12 vots
en contra (ERC i PSC), 7 a favor
(Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i
2 abstencions (Cs). Les de JxCATUnits es van rebutjar amb 13 vots
en contra (ERC, PSC i CUP), 3 vots a
favor (JxCAT-Units) i 5 abstencions
(Fem Masnou i Cs). I les de Cs van
rebre 13 vots en contra (ERC, PSC i
CUP), 2 a favor (Cs) i 6 abstencions
(Fem Masnou i JxCAT-Units).

Abans de la votació en la qual
finalment es va aprovar el
pressupost municipal amb
els vots de l’Equip de Govern,
l’alcalde va respondre algunes
de les qüestions concretes que
també havien estat objecte de
discussió en la presentació de les
esmenes. Per exemple, pel que
fa a les polítiques d’habitatge i
a la crítica de l’oposició per no
dedicar-hi més recursos, Oliveras
va precisar que els diners per a la
creació d’habitatge de protecció
oficial “provenen, bàsicament,
de la concertació amb altres
administracions, que és el que
s’està fent”, alhora que va recordar
els projectes que estan aprovats
i en marxa. També va citar les
modificacions urbanístiques per
augmentar el sòl públic destinat a

> Altres punts del Ple
A més del pressupost municipal
del 2021, el primer dels dos plens
extraordinaris celebrats contenia
aquests dos altres punts de l’ordre
del dia, que estan relacionats amb
els comptes de la corporació per al
2021:
Aprovació del Pla estratègic de
subvencions per als exercicis
2021 i 2022. Es va aprovar amb 14
vots a favor (ERC, PSC i Cs), 4 vots
en contra (JxCAT-Units i CUP) i 3
abstencions (Fem Masnou).
Aprovació de la relació de llocs
de treball i del catàleg de llocs de
treball del 2021. Es va aprovar amb
12 vots a favor (ERC i PSC) i 9 vots
en contra (Fem Masnou, JxCATUnits, Cs i CUP).

Grup Municipal d’ERC-AM
El pressupost 2021 ve condicionat per la crisi sanitària,
social i econòmica: assegurarà el funcionament dels
serveis municipals, prioritzarà l’acció social, l’habitatge
i l’educació, i suposarà una major inversió en l’espai públic. En
temps d’incertesa i pendents de la incorporació de romanents i
d’ingressos administracions, ja estem treballant per modificar-lo
en sintonia amb els plans d’actuació municipal i de reactivació
econòmica i social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Grup Municipal FEM Masnou
I aquesta festa qui la paga?
Aquest és un pressupost fet a mida d’un govern
encapçalat per dos homes que fa temps que no
trepitgen la realitat laboral dels seus veïns i veïnes. Vam presentarhi esmenes per reduir un 10% la despesa de la classe política del
poble, però Suñé i Oliveras les van bloquejar totes. Retallades en
salut, igualtat o foment del comerç, però augment del cost del
Govern municipal. En plena pandèmia, amb el PIB en caiguda
lliure, ERC i PSC s’han muntat una festa que pagues tu.
Grup Municipal del PSC
Aquest no és el pressupost que ens hauria agradat
aprovar. La davallada d’ingressos per la COVID-19
mentre derivem diners per mantenir o incrementar
ajuts i subvencions a les persones dona com a resultat un
pressupost forçat.
El canvi legislatiu del Govern de Pedro Sánchez que ha tombat la
norma que impedia disposar dels diners municipals i l’arribada
dels Fons Europeus permetrà garantir la capacitat econòmica
per superar els efectes negatius de la pandèmia i redreçar els
comptes del Masnou.
Grup Municipal de JxCAT-Units
Aquest grup no ha fet arribar cap valoració.
Grup Municipal de Cs
Cien mil euros más para sueldos de políticos
Este es el regalo que traen los presupuestos de 2021
para los ciudadanos. Sí, 100.000 euros para pagar los
sueldos de los nuevos concejales de gobierno, tras el pacto que ha
hecho ERC con el PSC.
Desde luego hubiera sido más barato para todos que ERC, en vez de
comprar una mayoría absoluta, se esforzara en dialogar y entenderse
con el resto de fuerzas políticas para pactar los temas de interés para
El Masnou, pero claro, pagando los demás, mejor comprar...
Obviamente, hemos tenido que votar en contra del presupuesto.
Grup Municipal de la CUP-AM
La CUP votem NO al pressupost municipal. El poble no
decideix el pressupost, ni els sous, ni quants treballadors
calen a l’Ajuntament. Tampoc no es decideix quin control
ha de tenir una futura empresa pública ni es passen comptes dels
serveis externalitzats.
ERC (ara de la mà amb PSC-PSOE) només vol participació per decidir
inversions que ja tenien previstes o planificades. Tu participes i
ells decideixen. No volen una plaça ni carrer de l’U d’Octubre del
2017, ni treure noms de carrers feixistes. Ni més despesa social, ni
redistribució de la riquesa, ni espai per explicar-ho en 500 caràcters.

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2020

13

INSTITUCIONAL

La il·luminació del passeig Marítim guanya la
votació final dels pressupostos participatius
A més d’aquest projecte, s’executarà el segon classificat, referent a la millora
de l’enllumenat públic amb criteris de sostenibilitat

E

ls veïns i veïnes del Masnou
han decidit amb els seus
vots els dos projectes
guanyadors dels pressupostos
participatius, que són els que
s’executaran amb 500.000 euros
provinents dels pressupostos
municipals del 2020 i del 2021
(250.000 euros per any).

El projecte que més vots ha
aconseguit és la instal·lació d’enllumenat públic al tram que no en
disposa, entre el carrer del Brasil i
el terme municipal de Premià de
Mar. Ha obtingut 1.295 vots. El
segon classificat, amb 902 vots,
també té a veure amb la il·luminació, ja que proposa millorar l’enllumenat públic seguint criteris de
sostenibilitat i estalvi energètic.
Cadascun d’aquests projectes
suposa una inversió aproximada
de 250.000 euros. Per tant, són els
que s’executaran, ja que consumiran la dotació total reservada per
als pressupostos participatius.
> Participació
Han votat 2.499 persones, xifra
que suposa un 12,31% de participació. Els vots emesos, però,
han estat 7.151. Això s’explica
perquè cada persona podia votar
entre un i tres projectes, els que
preferís d’entre les 14 propostes
sorgides de la jornada de priorització que va tenir lloc el 22 de
setembre. Inicialment n’eren 15,
però una es va descartar perquè
ja s’havia inclòs al pressupost
municipal com a inversió ordinària. En aquesta votació final
tenien dret a vot totes les persones majors de 16 anys empadronades al Masnou abans de l’1 de
novembre del 2020. Més del 93%
de votants hi van participar a
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L a nova il·luminació anirà des de l'altura del carrer del Brasil fins al terme
municipal de Premià de Mar. DOMÈNEC CANO.
través del web dels pressupostos
participatius.

només l’11% van superar el 12% de
participació.

La resta, 165 persones (6,6% dels
votants), ho van fer presencialment, mitjançant les urnes ubicades en diversos equipaments.

> Enllumenat del passeig
Marítim fins a Premià
El projecte guanyador suposa una
inversió aproximada de 250.000
euros. Implica la instal·lació
de prop de 90 punts de llum al
passeig Marítim, entre el carrer
del Brasil i el terme municipal
de Premià de Mar. Les làmpades
utilitzaran balises d’alimentació
fotovoltaica. Permetran arribar
fins a Premià de Mar durant les
hores de foscor, al costat del
mar, en un espai molt utilitzat
per la ciutadania per passejar o
fer esport. D’entre els 7.151 vots
emesos n’ha obtingut 1.295 vots.
Per tant, un 51,82% de les persones que han participat (2.499) han
seleccionat aquest projecte entre
les seves propostes preferides.

Es van registrar 24 vots nuls, que
no van ser comptabilitzats com a
vots emesos ni es van incloure en el
percentatge de participació.
Es considera que una participació del 12,31% és una xifra molt
positiva, ja que s’han superat
àmpliament les expectatives i la
comparació amb les 89 experiències similars recollides en un estudi
elaborat per Neòpolis (consultora
amb la qual s’ha dut a terme
aquest projecte, especialitzada
en innovació social i polítiques
públiques). Segons aquest document, la mitjana de participació
en la votació final de pressupostos
participatius duts a terme l’any
2017 en municipis d’entre 20 i 50
mil habitants (franja que correspon al Masnou) es va situar en el
4,1%. Al Masnou, per tant, s’ha
triplicat la participació si es pren
aquesta dada com a referència.
A més, si no es fa cap distinció
segons el nombre d’habitants dels
municipis, dels 89 casos estudiats

> Millora de l’enllumenat públic
seguint criteris de sostenibilitat i estalvi energètic
La proposta subcampiona
també suposarà una inversió
aproximada de 250.000 euros.
Inclou un conjunt de dotze
intervencions de millora en
l’àmbit de l’enllumenat públic,
en diferents punts del munici-

pi i amb diferents modalitats.
D’una banda, adquirint nous
quadres elèctrics per ajustar-los
a les necessitats actuals, i de
l’altra, adquirint lluminàries led
per substituir les antigues, per
aconseguir una il·luminació més
eficient i adequada a les normatives actuals. Els 902 vots que ha
aconseguit impliquen que un
36,09% de les persones que han
votat van escollir aquest projecte entre els seus favorits.
> Resultat de la votació
La llista següent recull tots els
vots que ha aconseguit cada
projecte, en xifres absolutes. Cal
tenir en compte que cadascuna
de les 2.499 persones que hi han
participat podia votar entre una i
tres propostes.
1. E nllumenat del passeig Marítim fins a
Premià de Mar: 1.295 vots.
2. M
 illora de l’enllumenat públic seguint
criteris de sostenibilitat i estalvi
energètic: 902 vots.
3. Adquisició de desfibril·ladors per a
tots els equipaments municipals:
802 vots.
4. M
 illora de l’accessibilitat de les
voreres: 786 vots.
5. Millora de les instal·lacions als patis de
les escoles públiques: 676 vots.
6. Parc de cal·listènia: 560 vots.
7. M
 illora dels jocs infantils de la platja:
379 vots.
8. Vestidor per a persones amb mobilitat
reduïda a la piscina municipal:
352 vots.
9. I nstal·lació de baranes als carrers amb
pendents pronunciats: 320 vots.
10. Vorera al parc de la plaça d’Espanya:
309 vots.
11. I mplementació de camins escolars:
281 vots.
12. E spais d’ombra a la plaça
de la República: 184 vots.
13. Marquesines a les parades
d’autobús: 176 vots.
14. A
 dquisició de material didàctic
del Museu de les Matemàtiques de
Catalunya: 111 vots.

INSTITUCIONAL

Nou govern originat per l’acord per la
governabilitat entre ERC i el PSC
S’incorporen tres membres del grup socialista a l’Equip de Govern presidit
per l’alcalde Jaume Oliveras

Nou membres d'ERC i tres del PSC formen el nou govern municipal. DOMÈNEC CANO

A

final de novembre,
l’alcalde del Masnou,
Jaume Oliveras, va
emetre diversos decrets
que reestructuren el Govern
municipal. Aquests canvis
responen, en bona part, a la
incorporació al Govern dels tres
integrants del grup municipal
del PSC: Ernest Suñé, Maria
Llarás i Monika González. Des de
l’inici del mandat actual (20192023), l’Equip de Govern estava
format pels 9 membres del grup
municipal d’ERC. Amb la coalició
de les dues formacions, el Govern
assoleix la majoria absoluta, en
comptar amb 12 dels 21 regidors i
regidores del Ple municipal.
L’entrada al Govern dels edils
socialistes, la creació de noves
regidores i la remodelació
d’algunes altres tenen l’objectiu
de fer front “a la greu crisi
sanitària, social i econòmica”
provocada per la pandèmia de la
COVID-19, segons el comunicat
conjunt que van emetre ERC i el
PSC el divendres 20 de novembre,
just després de formalitzar

l’acord de governabilitat. Per a
tots dos grups, aquesta “situació
extraordinària” requereix
“fortalesa institucional per donar
resposta a la ciutadania del
Masnou en aquest mandat 20192023 i, per tant, establir les bases
d’un govern estable i compartit”.
Una de les adaptacions
vinculades a la crisi provocada
per la pandèmia és el fet que
l’Alcaldia assumeixi la direcció i
coordinació del Pla de reactivació
social i econòmica, aprovat al
Ple municipal del juliol per fer
front a la crisi de la COVID-19.
Alhora, es creen cinc regidories
noves. D’aquestes, dues depenen
de l’Alcaldia: la de Relacions
Institucionals i la de Plans i
Projectes Estratègics. Dues més
se circumscriuen a l’Àrea de
Comunitat i Persones. La primera,
de Solidaritat i Drets Civils.
L’altra, d’Accessibilitat i Diversitat
Funcional. La cinquena nova
regidoria és la d’Impuls de Serveis
Públics, dins l’Àrea de Serveis
Generals.

Addicionalment, la fusió de dues
antigues regidories en genera
una altra, la sisena d’entre les
noves. Es tracta de la Regidoria
de Cicles de Vida, que neix de
la suma de les de Gent Gran i
d’Infància i Joventut. Es manté,
però, dins l’Àrea de Comunitat de
Persones. Finalment, es canvia la
denominació de dues regidories
més. La que fins ara es coneixia
com a Regidoria de Medi Ambient
passa a dir-se de Transició
Ecològica i Desenvolupament
Sostenible (es manté dins l’Àrea
de Territori). L’altra regidoria
que modifica el seu nom és
la de Modernització i Atenció
Ciutadana. Ara s’anomena de
Tecnologia, Administració
Electrònica i Atenció Ciutadana
(Àrea de Serveis Generals).
L’arquitectura bàsica del
cartipàs municipal no canvia,
ja que les regidories continuen
organitzades dins de tres grans
àrees subordinades a l’Alcaldia.
A cada àrea hi ha un regidor o
regidora que la coordina.

Podeu veure el cartipàs a www.elmasnou.cat.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup
Municipal
d’ERC-AM
La crisi actual requereix una
majoria de govern sòlida,
estable i responsable,
que doni resposta ràpida i
adequada a veïns i veïnes,
evitant situacions de bloqueig.
Sota la direcció d’Alcaldia,
reactivarem el Masnou amb
rigor i proximitat, tot estenent
la mà a l’oposició per obtenir
sempre el màxim consens
possible. Format per set
dones i cinc homes i presidit
per Esquerra Republicana,
continuarem actius en el
compromís amb el país,
com a força inequívocament
independentista i d’esquerres.
Ernest Suñé
Portaveu
del Grup Municipal
del PSC
La situació excepcional per la
qual passa el Masnou a causa
de la greu crisi sanitària, social
i econòmica de la COVID-19
exigeix un esforç per deixar de
banda les moltes diferències
i garantir, amb fortalesa
institucional, l’aplicació del
Pla de reactivació econòmica i
social aprovat pel Ple.
Aquest acord se centra en
allò que realment importa
i som coincidents: aplicar
unes polítiques de progrés,
d’esquerres, socials, solidàries
i compromeses, feministes,
catalanistes i municipalistes.
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ACTUALITAT

L’Arxiu rep el fons documental
sobre arts escèniques
de Iago Pericot
Amb la digitalització del material es promou la
divulgació de la tasca de l’enyorat creador

La Sala de les Lletres ja compta
amb les primeres obres
Cada any es repetirà la convocatòria perquè els
artistes plàstics hi presentin les seves propostes

A

lguns anys abans de la
seva mort, l’Ajuntament
del Masnou havia iniciat
un seguit de converses amb
l’escenògraf i artista plàstic
masnoví Iago Pericot en relació
amb el seu llegat documental
i pictòric. Com a resultat
d’aquelles trobades, s’han dut a
terme diverses accions, que han
coincidit, entre d’altres, amb el
nomenament de Fill Predilecte
de la Vila del Masnou o el canvi
de nom de l’Espai Escènic Ca
n’Humet, que va incorporar el
nom de l’escenògraf. A més a
més, la Regidoria de Cultura
treballa en la creació de la
Biennal Iago Pericot, iniciativa
per a la qual es compta amb
el suport i assessorament de
l’Institut del Teatre de Barcelona.
Coincidint amb totes aquestes
iniciatives, s’ha decidit
digitalitzar el fons documental
del dramaturg, escenògraf i
artista plàstic, perquè estigui
a l’abast de totes les persones
interessades i que es dediquen
a la investigació en l’àmbit de
les arts escèniques. Perquè
això sigui possible, Josep V.
Escrig, vidu de Iago Pericot i
hereu del llegat, ha donat la
documentació relacionada

L 'alcalde i la regidora de Cultura van trobar-se a la sala amb els primers artistes
que participen en el projecte. RAMON BOADELLA

L
F a dos anys, Pericot va ser nomenat
Fill Predilecte de la Vila
del Masnou. CEDIDA

DONACIÓ

amb les arts escèniques.
Es tracta d’un fons d’un
remarcable valor i interès, que
inclou cartells originals, obres
de fotògrafs prestigiosos,
com ara Pilar Aymerich, una
col·lecció de DVD amb totes les
representacions de Iago Pericot,
llibres i quaderns d’anotacions
personals i professionals, amb
dibuixos originals, entre d’altres.

Josep V. Escrig ha donat el
fons documental de Iago
Pericot perquè estigui
a l’abast de totes les
persones interessades
i que es dediquen a la
investigació en l’àmbit de
les arts escèniques

Després que la donació ha
estat efectiva, l’Arxiu Municipal
treballa en la classificació de
tot el material, treball previ a la
digitalització. Per formalitzar la
cessió, l’alcalde, Jaume Oliveras,
i Josep Escrig, en el moment
de tancar aquesta edició era
previst que signessin l’acord de
donació, el 15 de desembre.
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a Sala de les Lletres de la
Biblioteca Joan Coromines ja
llueix les primeres vuit obres.
Les restriccions imposades per
pal·liar els efectes de la COVID-19
van impossibilitar dur-hi a terme
l’acte previst per presentar les
intervencions a la sala el passat
11 de desembre. Tot i així, les
obres de Jordi González i Eliana
Hoyos (lletra A), Elena Feliu (lletra
E), Ariadna Costa (lletra H), Reos
(lletra K), Marc Anguera (lletra
M), Laura Peiró i Jordi Autet
(lletra N), Laia Sondang (lletra O)
i Josep Puig (lletra S) ja han estat
instal·lades a la Sala de les Lletres
(fins ara coneguda com la sala
polivalent de la Biblioteca), que
s’inaugurarà oficialment quan les
circumstàncies ho permetin.
La intervenció a la Sala de les
Lletres va ser una proposta de la
Regidoria de Cultura per donar
suport al sector de les arts visuals,
la il·lustració i el disseny gràfic,
que es van veure greument
afectats per la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Entre les seves activitats
habituals, la Biblioteca Joan
Coromines organitzava al mes
de maig El Mes de les Lletres, un
ampli programa de difusió de la
lectura i de promoció dels autors
locals. Aquest 2020, aquesta

iniciativa s’ha hagut de cancel·lar,
per la qual cosa es van buscar
vies alternatives per continuar
difonent els valors de la lectura
i el poder comunicatiu de les
lletres i grafismes.
El projecte preveu que les parets
de la sala acabin acollint un total
de 28 treballs (segons les lletres
de l’alfabet), amb la possibilitat
d’afegir-hi fins a cinc símbols
diferents d’altres alfabets, sempre
que es consideri justificat per
part de la junta avaluadora dels
projectes. En aquesta primera
convocatòria, s’han seleccionat
vuit dels projectes presentats,
que superaven la dotzena.
Posteriorment, es farà una
convocatòria anual per acabar de
triar la resta de propostes.
La regidora de Cultura, Neus
Tallada, ha manifestat la seva
satisfacció pel desenvolupament
del projecte i pel resultat final:
“Crec que els i les artistes
seleccionades s’han fet seva la
proposta i s’han il·lusionat. Com a
resultat tenim un conjunt d’obres
de tècniques i visions de les lletres
molt diverses, i que estableixen
un diàleg molt interessant entre
elles. A més, és un gran aparador
per mostrar la tasca dels artistes
plàstics del Masnou”.

ACTUALITAT

‘El Masnou desaparegut’, nou llibre amb imatges
del poble que va ser
La publicació està disponible en bona part de les llibreries i estancs del municipi

J

a es pot adquirir el llibre El
Masnou desaparegut, una
publicació de l’editorial Efadós
escrita per Marta Roig i Miquel
Rico i creada amb la col·laboració
de l’Arxiu Municipal. Recull una
selecció d’imatges acompanyades
de textos que permeten ubicar-les
en el temps i l’espai.
Les fotografies evoquen amb
nostàlgia un passat en el qual
dones i homes van modelar amb
les seves vides privades alguns
dels trets més característics
i identitaris que encara es
mantenen vius en la població i
que han perdurat fins als nostres
dies. Amb aquest llibre es pretén
recuperar alguns d’aquests
moments i indrets desapareguts,
així com les arrels i els orígens del
llegat cultural masnoví.
Roig i Rico van participar l'11 de
desembre en la presentació que
va tenir lloc a la sala de plens
de l’Ajuntament, el vídeo de la
qual està disponible al canal de
Youtube de l’Ajuntament del
Masnou. Es va retransmetre en
directe, ja que l’acte va tenir lloc
a porta tancada i sense públic
com a mesura preventiva per la
COVID-19.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va
destacar que el llibre “permet
recuperar petits tresors de la
història local i veure com ha
canviat el paisatge urbà a través
d’espais que ja no existeixen o
que s’han transformat”. Marta
Roig va posar l’accent en els
autors i les autores de les imatges,
recordant que a principis del
segle XX no era tan fàcil com ara
fer fotografies: “Les oportunitats
per fer una bona foto eren molt
poques i es podien espatllar molt
fàcilment, tant en el moment de

Marta Roig i Miquel Rico són els autors del llibre, que ha comptat amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal. CEDIDA

fer-les com de revelar-les”. Roig
va citar alguns dels noms de les
persones que van crear aquestes
fotografies, de gran valor: “Si
fossin aquí, quines fotografies
farien?” Ho va dir comparant les
possibilitats de la tecnologia
d’aquella època amb l’actual, ja
que la fotografia digital permet
que tothom pugui fer centenars
de fotografies sense cost i amb
l’opció d’editar-les després.
Roig també va posar en valor
la sensibilitat i la dedicació de
persones de diverses generacions
que van entendre el valor històric
i artístic de les imatges i les

van conservar fins als nostres
dies. Al seu torn, Miquel Rico va
afirmar que aquesta publicació
“reconstrueix petites històries
de la vila” i ha permès “completar
MEMÒRIA HISTÒRICA

L'obra pretén recuperar
alguns moments i indrets
desapareguts a la vila, així
com les arrels i els orígens
del llegat cultural del
Masnou

aspectes que van quedar
pendents” en referència a l’anterior
recull de fotografies antigues
del Masnou que havien publicat
Roig i Rico: L’abans del Masnou. “El
centre havien de ser els masnovins
i les masnovines del passat i els
espais que van viure”, va dir, i va
detallar que la platja ocupa un
lloc molt important en aquest
recull: “És una vila que ha viscut
sempre del mar, encara que de
diferents maneres; antigament no
es veia només com un espai d’oci,
sinó que s’hi desenvolupaven les
principals activitats econòmiques
del municipi”.
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El Ple valida el Pla local d’habitatge

E

l Masnou ja té un Pla local
d'habitatge (PLH), que
defineix les polítiques
municipals en aquest àmbit
fins al 2025. Així ho va aprovar
inicialment el Ple del 19 de
novembre amb els vots a favor
d’ERC (9 vots), PSC (3 vots) i Cs (2
vots); les abstencions de JxCATUnits (3 vots) i Fem Masnou (3
vots), i la negativa de la CUP (1
vot). Com va explicar el regidor
d’Habitatge, Albert Alfaro, el
document —que va néixer a
finals de 2018 a partir d’una
col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou amb la Diputació de
Barcelona— recull accions que ja
s’estaven portant a terme; d’altres
de nova i recent creació, i, també,
un catàleg de noves propostes
i accions per desenvolupar.
“Creiem que és un instrument
potent i necessari per tal de tenir
un full de ruta per donar respostes
i actuacions per millorar la qualitat
del parc d’habitatges del Masnou
i l’accés i el manteniment de
l’habitatge habitual”, va explicar.

“Sabem que el problema de
l’habitatge no el podrem solucionar
de forma completa des d’un àmbit
municipal, però el que sí que
podem fer és utilitzar les diferents
eines i les diferents normatives per
impulsar projectes i accions que
facilitin l’accés i el manteniment
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de l’habitatge habitual des del
municipi del Masnou”.
Conscient de la dificultat
d’accés i de manteniment de
l’habitatge habitual que afecta
de manera general i transversal
la majoria de la població, Alfaro
va posar l’accent en l’ús social
de l’habitatge i va explicar que
una de les mesures que inclou
el PLH és la creació d’un cens
d’habitatges buits i l’execució
sancionadora en cas d’utilització
anòmala de l’habitatge. “Més
que mai, hem de tenir els
instruments necessaris per poder
fer polítiques socials i polítiques
d’habitatge”, va dir, per instar “les
administracions supramunicipals
que ofereixin marcs d’actuació
i normatives que facin possible
polítiques d’habitatge
transformadores”.
Durant la presentació del Pla,
Alfaro també va fer un repàs de
les accions que s’estan portant
a terme en matèria d’habitatge.
El pròxim any es començaran
a construir 108 habitatges de
protecció oficial a l’espai de
l’antiga Caserna i a la plaça
Nova de les Dones del Tèxtil,
fruit d’una col·laboració i un
conveni amb l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. Aquest 2020,
s’ha iniciat la construcció de

36 habitatges per a gent gran
del Masnou, promoguda amb
l’Incasol i fruit d’un conveni
que feia molts anys que estava
paralitzat. També, s’han iniciat
modificacions de plantejament
per tal de mobilitzar nou sòl per
a habitatges de protecció oficial
(uns 133 habitatges nous que es
podran construir si es compta
amb els planejaments d’Almeria,
Pau Casals i Montevideo, la
Colomina i Can Montals). Amb
aquestes previsions, Alfaro va
donar un seguit de xifres. “Dels 110
habitatges de protecció oficial que
hi ha actualment, que representen
un 1% del parc total d’habitatges,
es passaria a 255 a finals de l’any
2022, que representaria el 2,6%”. “Si
s’hi afegeixen els que actualment
tenen el planejament aprovat o
en tràmit, la xifra ascendiria a 388
habitatges protegits, un 4% del
total d’habitatges del municipi”, va
explicar.
RECULL D'ACCIONS

El document aprovat
al Ple del novembre va
néixer a finals del 2018 a
partir d’una col·laboració
de l’Ajuntament amb la
Diputació de Barcelona

Però no només s’han impulsat
noves construccions d’habitatge
de protecció oficial. Alfaro va
parlar d’un servei d’assessorament
jurídic específic en matèria
d’habitatge, de les subvencions
a l’IBI i de la creació de noves
línies d’ajuts o la regulació dels
habitatges d’ús turístic, qüestió
en què “s’ha treballat per poder
tirar endavant una regulació i
una ordenança d’aquest tipus
d’activitat”, va argumentar.
A part de totes les actuacions
que s’estaven realitzant, el Pla
local d’habitatge en presenta
de noves: des de la creació de
noves figures de coordinació
interna, dins de l’Ajuntament, i
també entre administracions, per
millorar l’eficàcia i el seguiment
de les actuacions en matèria
d’habitatge des d’un punt de vista
transversal, fins a la creació de
nous mecanismes de participació
ciutadana o l’impuls d’actuacions
com cooperatives d’habitatge en
sòl públic, projectes de masoveria
urbana i projectes d’habitatge de
convivència intergeneracional.
En el torn de les explicacions de
vot, Fèlix Clemente, en nom del seu
partit (CUP), va qualificar aquest Pla
com “el primer gra de sorra [...]. Ens
semblen coses molt mínimes que
no acaben de respondre a la visió

INSTITUCIONAL
que nosaltres defensem”. Tot i que la
proposta portava incloses esmenes
d’aquest grup (relacionades amb
l’habitatge d’emergència social i
l’empadronament), Clemente i el
seu partit van considerar que “no
hauríem d’invertir en construcció,
s’hauria d’optar per la via de
recuperar el parc públic habitatge
cap a un habitatge de lloguer social”.
Mantenir el model de poble i
que els masnovins i masnovines
tinguin preferència en l’accés a
l’habitatge de protecció oficial
eren dues de les prioritats del
grup de JxCat-Units. La proposta
aprovada incorporava esmenes
en relació amb aquests temes,
com no modificar el planejament
al nucli antic o l’establiment
d’un mínim d’antiguitat
d’empadronament per accedir
a les promocions d’habitatge
social. Amb tot, el seu portaveu,
Romà López, va dir que “és una
Pla que té poca credibilitat,
des del moment que no són
coherents els pressupostos que
atorga el Pla a cada actuació
amb els pressupostos municipals
per al 2021”. Partides com la
comunicació o la destinada a

estudis i diagnosis “es veuen
rebaixades, quan seria interessant
que seguissin augmentat”.
Enmig de l’explicació de vot,
López va carregar contra el
batlle, com a actual responsable
d’Hisenda: “Al nou pressupost
s’ha cuidat de reservar gairebé
84.000 euros a cobrir sous d’una
entrada al Govern d’un altre grup
municipal [...]. La prioritat de
l’alcalde no és desenvolupar el
PLH, és tenir la majoria absoluta”.
Per al·lusions, l’alcalde, Jaume
Oliveras, va reblar al portaveu
de JxCat-Units que “desconeix
com funciona un pressupost
municipal i com s’aplica un PLH, en
què bona part de les necessitats
econòmiques no venen pel
pressupost municipal, sinó per
la capacitat de l’Ajuntament
per establir aliances amb les
administracions que fan les
inversions en la construcció de
l’habitatge públic".
Tant la formació del PSC com la
de Cs es van mostrar satisfetes
per la feina feta. La regidora
socialista, Maria Llarás, en el seu

ESTABLIR ALIANCES

Respecte al Pla, l'alcalde
en va destacar la capacitat
de l'Ajuntament per
establir aliances amb les
administracions que fan les
inversions en la construcció
de l’habitatge públic
torn d’explicació de vot, va mostrar
la satisfacció del partit per veure “el
fruit de la feina realitzada”. Llarás
va incidir en “la necessitat que
teníem com a municipi de tenir un
PLH que fos vigent i adient per al
moment que vivim”. D’altra banda,
Frans Avilés va remarcar que
s’havia fet “una feina tècnica molt
important, que potser és l’eina
que tots hauríem desitjat tenir
abans que els problemes sobre
l’habitatge fossin tan palmaris”.
“Correcte, però poc ambiciós”. Així
va qualificar Isa Redaño, regidora
de FEM Masnou, el PLH. “Una
vegada retirades les mesures
que suposaven un perill per al
model de poble”, la manca de
concreció pressupostària va ser

Dos plens per aprovar els plecs per
licitar les guinguetes de la platja per
al període 2021-2025

A

l Ple ordinari del
novembre, l’aprovació
de l’expedient de
contractació i dels plecs de
clàusules particulars per a
l’adjudicació de l’explotació,
mitjançant concessió, per lots,
dels serveis de temporada de la
platja del terme municipal del
Masnou per al període 2021-2025
es va retirar de l’ordre del dia. Així
ho va decidir l’alcalde després
d’escoltar la petició de FEM
Masnou, JxCat-Units i Cs. Tots tres
grups havien presentat, poques

hores abans del Ple, una esmena
conjunta que demanava puntuar
més aquelles guinguetes que
CONTRACTACIÓ LABORAL

D'entre els aspectes
puntuables a la licitació es
va destacar la promoció de
la contractació laboral dels
treballadors i treballadores
de les guinguetes

contractessin més hores el seu
personal.
Per no retardar el procés de
licitació, en aquella sessió l’alcalde
va anunciar un ple extraordinari
i urgent que va tenir lloc
després del Ple extraordinari de
pressupostos, el 26 de novembre.
El punt va ser aprovat per tots els
grups municipals a excepció de la
CUP, que va votar-hi en contra.
Llegiu-ne la crònica sencera
a www.elmasnou.cat

la principal crítica de la formació
FEM Masnou. En paraules de
Redaño, “al pressupost del 2021
poca cosa hi veiem dotada sobre
aquest Pla [...]. Instem el regidor
d’Habitatge a aconseguir més
pressupost, especialment en
matèria d’inspecció”.
Per tancar el debat, sobre
la concreció o inconcreció
pressupostària, Albert Alfaro
va aclarir que “hi ha partides
pressupostàries vinculades a
coses que s’estan portant a terme,
però, d’altres, com que són de
nova creació, no s’especifiquen
o s’especifica que ja es dotarà
de forma pressupostària quan
s’estudiïn i s’apliquin de forma
calendaritzada”. Alfaro va agrair
les aportacions dels diferents
grups municipals i, sobretot,
per haver generat debats molt
interessants en relació amb
l’habitatge. “La transversalitat que
busca aquest Pla dona un valor
afegit que abans no teníem, una
visió més global.”
Llegiu-ne la crònica sencera
a www.elmasnou.cat

EXPOSICIÓ PÚBLICA
• Aprovació inicial de la
modificació puntual del
Pla general d’ordenació
municipal referent a un canvi
de qualificació urbanística
de la finca situada al carrer
de Barcelona, núm. 46 del
Masnou. Del 10 de desembre
al 10 de gener.
• Aprovació inicial del Pla local
d’habitatge 2020-2025 del
municipi del Masnou. Del 3
de desembre al 19 de gener.
• Compte general 2019. Del
25 de novembre al 30 de
desembre.
• Pressupost 2021 amb
annexos, bases d’execució
i plantilla. Del 2 al 24 de
desembre.
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La plaça Nova de les Dones del Tèxtil s'il·lumina
en suport a les víctimes de violència masclista
Lluís Ribas i Marta Pessarrodona hi van participar amb una instal·lació artística
i un escrit per a l’ocasió

S

ota el lema “Stop
violències masclistes” i
per commemorar el Dia
Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones,
el 25 de novembre va tenir lloc
un acte a la plaça Nova de les
Dones del Tèxtil durant el qual es
va llegir el manifest institucional
i es va fer l’encesa d’espelmes en
suport a les víctimes. A més de
condemnar la violència masclista,
l’alcalde, Jaume Oliveras, va voler
denunciar públicament “aquesta
situació, que afecta a tothom”.
“Dissortadament, la crisi sanitària
que vivim ha augmentat, de retruc,
aquesta violència contra les dones”,
va dir el batlle. Acompanyat per la
fins fa poc regidora d’Igualtat, Yulay
Martínez, Oliveras va desitjar molta
sort i encerts a la regidora entrant,
Monika González, també present
a l’acte.
L’amistat entre l’artista Lluís
Ribas i la poetessa, narradora i
crítica literària catalana Marta
Pessarrodona va propiciar una
col·laboració en l’acte. D’una
banda, el pintor va inaugurar la
instal·lació artística que havia
creat per a l’ocasió amb l’objectiu
de fer més visible la lluita contra
aquesta xacra social. De l’altra, la
mereixedora del Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes 2019
també hi va voler col·laborar amb
la redacció d’un escrit al voltant
de la valentia.
Yulay Martínez va ser
l’encarregada de llegir el manifest.
Un any més, el consistori masnoví
es va adherir a l’escrit elaborat per
l’Institut Català de les Dones (ICD)
de la Generalitat de Catalunya,
en col·laboració amb l’Associació

Catalana de Municipis (ACM),
la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat
de Catalunya, la delegació del
Govern a Catalunya i les quatre
diputacions catalanes. Una
altra de les adhesions que va fer
l’Ajuntament amb l’ICD per donar
visibilitat al 25-N va consistir a
col·locar adhesius amb el lema
“Diposita aquí el teu masclisme” a
totes les papereres del Masnou.
També com a accions part de
la campanya es van lliurar a les
persones assistents mascaretes
de color lila amb l’eslògan i el
logotip de la campanya del
Masnou. A més, es va elaborar un
material per tal que els centres de
secundària del municipi puguin
treballar la prevenció de les
violències masclistes a les aules i,
alhora, es van idear materials per
a entitats, comerços i empreses
amb recomanacions per fer servir
un llenguatge inclusiu i no sexista.
A primers de novembre, la Junta
de Govern Local va aprovar de

El manifest es va llegir a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. RAMON BOADELLA
manera provisional el Protocol
integral contra les violències
masclistes i l’LGBTI-fòbia del
Masnou, que és una revisió i
actualització de l’anterior.
> Augment en la detecció de
casos de violència envers les
dones en l’atenció primària
Coincidint amb el 25 de
novembre, la direcció de
l’Atenció Primària Metropolitana
Nord de l’Institut Català

Durant l'acte es va fer l’encesa d’espelmes en suport a les víctimes. RAMON BOADELLA

de la Salut (ICS) va aportar
xifres sobre l’augment en la
detecció de casos de violència
envers les dones, que aquest
any s’ha multiplicat per 18.
Concretament, el 2019 es van
detectar 22 casos i, el 2020, la xifra
ha augmentat fins a 399.
Des de principis del 2020, a l’àrea
sanitària en la qual es troba
el Masnou (la del Barcelonès
nord i Maresme) s’han detectat
161 casos. Tal com expliquen
a la informació facilitada, la
formació i la sensibilització dels
professionals han estat clau per
l’augment en la detecció de casos.
> Assessorament i suport
Amb el confinament ha
incrementat el risc en nombre
i intensitat de les agressions
d’aquesta xacra social. Si
patiu algun tipus de violència
masclista o sabeu d’algú que
en sigui víctima, buqueu
assessorament i suport
especialitzat: CIRD del Masnou
(tel. 93 557 18 70) o línia
especialitzada (900 900 120).
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MEDI AMBIENT

En aquesta primera fase, la iniciativa es destina als habitatges unifamiliars. MOMENT SOLAR

Arriba el Moment Solar
El Masnou aposta per l’energia solar fotovoltaica

L

a iniciativa Moment Solar,
que el col·lectiu professional
representat per la Federació
Catalana de Gremis d’Instal·ladors
de Catalunya (FEGICAT) ha
impulsat al Masnou per promoure
la instal·lació de plaques
fotovoltaiques amb les quals
generar, a partir de l’energia del
sol, l’electricitat, ja és una realitat.
La campanya, que compta amb
el suport de l’Ajuntament, s’ha fet
visible amb díptics informatius
BONIFICACIÓ DEL 50% DE L'IBI

Al Masnou, la proposta es
complementa
amb la bonificació que
ofereix l’Ajuntament del
50% en l’import de l’IBI
durant tres anys

que s’han repartit a totes les
llars del municipi així com amb
d’altres elements de publicitat
exterior, com cartells i banderoles.
En aquesta primera fase, la
iniciativa es destina als habitatges
unifamiliars.
Reduir les emissions de CO2 a
l’atmosfera i col·laborar en la lluita
contra el canvi climàtic, l’estalvi

que pot implicar en la factura
d’electricitat, i la generació
d’activitat econòmica i ocupació
(les instal·lacions les duran a
terme professionals del Masnou)
són els motius principals pels
quals l’Ajuntament hi ha donat
suport. A més, promocionar l’ús
d’energia segura, assequible i
no contaminant, i introduir la
utilització d’energia generada
per fonts renovables en l’àmbit
familiar i productiu són algunes
de les apostes recollides al Pla
d’actuació municipal d’aquest
mandat.
Al Masnou, la proposta de
Moment Solar es complementa
amb la bonificació que ofereix
l’Ajuntament del 50% en
l’import de l’IBI durant tres anys
per al foment de la instal·lació
d’energies renovables

per a autoconsum. Entre
d’altres mesures d’eficiència
energètica, es preveu la
instal·lació d’aquestes plaques
fotovoltaiques als equipaments
municipals, com l’Edifici
Centre o el Complex Esportiu
municipal.
Per conèixer els detalls d’aquesta
iniciativa, a més del díptic
informatiu en paper podeu entrar
al web momentsolar.cat, des
d’on podeu demanar un estudi i
assessorament sense compromís.
A més, en el moment de tancar
aquesta edició era previst que
el 17 de desembre tingués lloc
una presentació telemàtica de
la proposta. Des del web també
es pot demanar l’Informe Solar,
que inclou un estudi acurat de la
instal·lació més adequada per al
vostre habitatge.
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PUNT DE TROBADA

És Nadal al Mercat Municipal
El Mercat del Masnou clou l’any del 25è aniversari

U

n gran avet a l’entrada
i una lona nadalenca a
la façana indiquen que
ja ha arribat el Nadal al Mercat.
Guarnit amb diversos cartells
festius i elements decoratius a
l’interior, aquest equipament del
Masnou us espera perquè hi feu
les compres per a aquestes dates
que, tot i que estiguin marcades
per un context molt diferent
als anteriors, no deixaran de ser
especials.

El 5 de febrer de 2020, el Mercat
Municipal del Masnou, ubicat a
l’Edifici Centre, celebrava el vint-icinquè aniversari. Però aquest no
ha estat un any fàcil per a ningú,
i tampoc per als i les paradistes.
La pandèmia ha aigualit la
celebració de l’efemèride del seu
quart de segle i no s’han pogut
celebrar les diverses propostes
que s’havien previst al llarg de
tot l’any sota el lema “25 maneres
de celebrar-ho”. No obstant això,
abans no acabi aquest any sense
precedents, des del Mercat han
preparat un sorteig de deu lots
de Nadal per a la clientela que
inclouen més d’una vintena de
productes de totes les parades.
Durant el confinament, els i les
paradistes van treballar a l’una
per abastir els compradors
i compradores. D’aquesta
situació en va néixer el servei
de repartiment a domicili per,
segons expliquen, “garantir a la

L'entrada al Mercat guarnida per rebre el Nadal. MIREIA CUXART
ciutadania les seves necessitats
bàsiques i, alhora, contribuir a
la reducció de la mobilitat com
a mesura de prevenció”. Amb
aquest servei encara vigent, el
Mercat ha fet un pas endavant
per modernitzar-se i, al directori
de parades de la seva pàgina web
(https://www.mercatdelmasnou.cat/
les-parades/), podreu trobar tota
la informació sobre cada parada
del mercat, encarregar les vostres
compres per WhatsApp, correu
o telèfon, veure el seu llistat de
productes o accedir a les seves
xarxes socials.
Des que es va inaugurar, el
1995, l’espai del Mercat s’ha

anat transformant per donar
resposta a les necessitats dels
masnovins i masnovines, fins
a arribar a especialitzar-se
en l’oferta de productes de
proximitat, qualitat, varietat
i confiança actual. Avui dia,
els 500 m2 de l’equipament
són ocupats per una quinzena
de parades que donen vida
a aquest mercat del poble:
carnisseries, peixateries,
xarcuteries, aviram, dietètica
i herboristeria, fruita i
verdura, llegums i fruits secs,
i restauració. Les parades
amb productes frescos es
complementen amb les del
vestíbul, que es troba a la

mateixa planta baixa de l’Edifici
Centre i que inclou locals
comercials diversos.
El Mercat és obert els matins
dels dies feiners i també els
dissabtes, de 7.30 a 14 h. Els
dimarts i divendres també obre
a la tarda amb un horari continu
de 7.30 a 20 h. Aquest Nadal
serà obert en l’horari habitual,
però, a més, ampliarà el servei
els dies 24 i 31 de desembre,
que obrirà de 7.30 a 15 h. Ja
sabeu que els locals comercials
del vestíbul de l’Edifici
Centre també obren, des del
passat mes de novembre, els
diumenges de 8 a 16 h?
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David Moreu,
periodista especialitzat
en cultura, música i viatges

Després de llicenciar-se en comunicació audiovisual, va iniciar
la seva carrera professional en una productora de documentals
de Barcelona i aquella experiència va portar-lo a descobrir
altres maneres d’explicar històries. Posteriorment, com a
freelance, ha treballant en sèries de televisió i escrivint guions
per a programes de TVE i, també, va dirigir el documental
musical Down To Earth, que va ser seleccionat al Mecal (Festival
Internacional de Curtmetratges de Barcelona), el Dublin City
Soul Festival i premiat al Festival Baumann 2009.
Els seus reportatges i entrevistes han aparegut en revistes
tan prestigioses com Esquire, National Geographic, Lonely
Planet, Rolling Stone, i el suplement Cultura/s de La Vanguardia.
Col·labora en els programes de ràdio de Cadena SER i de
Catalunya Ràdio i és el cap de redacció de la revista en línia
Staf Magazine.
Ha publicat dos llibres que recopilen nombroses converses amb
personatges com B. B. King, Ben Harper, Jack Johnson, Mike
Mills, Marky Ramone, entre d’altres. El pròleg de la seva darrera
obra, Un aplauso para el astronauta, que va publicar-se el mes
de setembre passat, és del músic Jack Bessant (de la banda
britànica d’èxit Reef) i la imatge de portada és obra de John Van
Hamersveld, el dissenyador d’algunes de les portades de discos
més emblemàtiques dels Beatles i els Rolling Stones.
A principis d’any, en David i la seva parella van venir un dia
a passejar pel Masnou, els va encantar el poble i van decidir
buscar un apartament per mudar-s’hi. Van fer el trasllat al
febrer, s’hi van instal·lar el 2 de març i el 13 ens van confinar.
Sense imaginar tot el que passaria, el principi de la seva
aventura al Masnou bé podria servir com a inici per a un pròxim
llibre. Del municipi, en destaca la platja, el cinema i l’ambient a
la zona d’Ocata.

No sabem si ha plantat un arbre
ni si ha tingut descendència,
però ja han vist la llum dos
llibres seus. Què el va portar
al món del periodisme i a
especialitzar-se en cultura,
música i viatges?
Després d’estudiar comunicació
audiovisual, vaig treballar en
una productora de documentals,
però vaig acabar decidint-me
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pel periodisme escrit, perquè
mantenia l’espontaneïtat del
moment. Manuel López Poy, un
bon amic escriptor, sempre diu que
el periodisme no és una feina, sinó
un ofici que s’aprèn sobre la marxa.
Em sento identificat amb aquesta
visió més “artesana”, perquè aprens
a explicar històries a mesura que
vius experiències i construeixes el
teu imaginari personal. La cultura,
la música i els viatges eren els

temes que m’apassionaven quan
vaig sortir de la universitat i escriure
sobre això era una manera creativa
de seguir aprenent. Els meus
primers reportatges barrejaven
els viatges amb la música dels
llocs que visitava, com si fos un
recorregut amb banda sonora. És
genial quan les revistes i els mitjans
de comunicació et relacionen amb
aquests temes, perquè sents que la
teva visió de les coses té acceptació.
El primer llibre, From a whisper
to a scream (66 Rpm Edicions),
tracta sobre la història de la
música soul. D’entre tots els
gèneres musicals, per què va
profunditzar en aquest en
concret?
El meu primer viatge als Estats
Units va ser a finals del 2007 a la
ciutat de Memphis per escriure un
reportatge sobre la discogràfica

Stax Records i vaig aprofitar per
rodar un documental sobre la
relació que hi va haver entre la
música soul i el moviment pels
drets civils. Sempre m’havia
agradat la música d’Otis Redding,
Aretha Franklin, Wilson Pickett,
Al Green i Sam & Dave, però no
va ser fins que vaig descobrirne el vessant social que no
vaig començar a aprofundir
en les històries que hi havia al
darrere. A més, aquell primer
viatge va coincidir amb l’anunci
de la candidatura presidencial
d’Obama i ja es començava a
parlar del quarantè aniversari de
l’assassinat de Martin Luther King
al Lorraine Motel de Memphis.
Era un moment de grans canvis
i el llibre From a whisper to a
scream va convertir-se en una
recopilació d’entrevistes amb
músics, cantants, productors i
activistes socials que parlaven

ENTREVISTA
del passat per entendre millor el
present.
A Un aplauso para el astronauta
(Sílex Ediciones) hi ha
recopilades vuitanta converses
sobre surf, art i rock-and-roll.
És que són tres universos
paral·lels? Per què fa la
comparativa dels astronautes
amb els pioners d’aquestes
disciplines?
Són tres galàxies que van
encreuar-se de manera màgica
durant els anys seixanta i
setanta, coincidint amb l’apogeu
de la contracultura. El que
tenen en comú és la voluntat
d’experimentar, d’imaginar coses
noves i de viure intensament cada
moment. Sempre m’ha agradat
conèixer les històries dels pioners
que han contribuït a crear modes
sense saber que serien influents
i també m’encanta escoltar les
històries de personatges joves
que han heretat aquells ideals
transgressors. L’objectiu del
llibre era mostrar els vincles,
l’admiració, l’amistat i les
referències que existeixen entre
els pioners i els personatges
actuals vinculats al surf, a l’art i
a la música. Tal com afirma Ben
Jaffe, de la Preservation Hall
Jazz Band: “Quan caminem, és
necessari saber d’on venim,
on som i cap a on volem anar”.
Això significa conèixer les
persones que van deixar la seva
empremta abans que nosaltres
i aprendre’n per crear el nostre
propi camí. Aquest és el tema
central del llibre i el títol és
una metàfora dels pioners
contraculturals que van arribar a
llocs desconeguts abans que la
resta, com si fossin astronautes
caminant per la Lluna.
Ambdós llibres es recolzen en
nombroses entrevistes. Viatjar
en el temps amb grans de la
música com Ben Harper, Jack
Johnson, R.E.M. o B. B. King no
ho pot fer qualsevol. Com ho
va aconseguir? Com recorda
aquest procés de preparar les
converses?

“Un bon amic escriptor
sempre diu que el
periodisme no és una
feina, sinó un ofici que
s’aprèn sobre la marxa”

Aquest llibre és el resultat d’una
dècada de col·laboracions amb
revistes i de converses inèdites
que havia anat guardant.
L’entrevista és el meu gènere
periodístic preferit i crec que
el secret perquè funcioni bé
és saber escoltar, evitar idees
preconcebudes i crear un
espai en què els entrevistats se
sentin còmodes per explicar les
seves vivències. També és un
exercici d’improvisació, perquè
mai no saps per quins camins
et portaran. Per exemple, Ben
Harper es va allunyar de la seva
imatge d’estrella i va acabar
relacionant la seva passió per
l’skate i el blues amb l’espiritualitat
i el flamenc. Amb Jack Johnson
vam parlar de documentals de
surf i d’energies renovables. B.
B. King em va explicar la seva
infància a les plantacions de cotó
de Mississippí. I Mike Mills de
R.E.M. va rememorar la gravació
del disc New Adventures in Hi-Fi
durant la seva gira mundial de
1995. Si d’aquestes converses
en surten idees o reflexions per
veure el món d’una altra manera,
llavors crec que el llibre haurà
tingut un significat especial.
És el cap de redacció d’una
revista en línia de cultura
independent. Quins són per
a vostè els propers reptes
que afronten els mitjans de
comunicació digitals?
Estem vivint un canvi molt
important en el món de la
comunicació i crec que, després
del caos inicial, s’arribarà a un
equilibri entre el sector digital i
l’imprès. Cada un haurà d’esforçarse per treure el màxim profit als
seus avantatges, minimitzar els
factors que tenen en contra i,
sobretot, trobar una manera de

ser rendibles. Els mitjans digitals
seran els primers a informar i
crearan tendència a les xarxes
socials, mentre que els mitjans
impresos hauran d’aportar un valor
afegit amb reflexió i profunditat
perquè no poden competir en
immediatesa. M’agradaria pensar
que ens subscriurem a mitjans
digitals, com ja fem amb Netflix o
Filmin, i que comprarem revistes
impreses perquè seran objectes
de col·leccionisme que voldrem
guardar. Gairebé com llibres. Això
ja comença a passar amb anuaris
especialitzats en música, surf i
viatges.
Quina opinió té sobre els
mitjans de proximitat i com veu
el futur del periodisme local?
Vivim immersos en una
sobreabundància d’informació
i de continguts audiovisuals,
com si fóssim en una pel·lícula
de ciència-ficció. És important
gestionar-ho bé per no naufragar
cada cop que encenem la
televisió o obrim el web d’un
diari. Els mitjans de proximitat
ens mantenen units a tot allò que
passa al nostre voltant, ja sigui
una ciutat o un poble, i crec que
viuran un creixement exponencial
els propers anys gràcies a les
noves plataformes digitals. El
periodisme local farà servir les
mateixes eines que el periodisme
internacional per explicar les
seves “petites” històries i això
tindrà un impacte evident en
el nostre entorn. La pandèmia
ens ha ensenyat que els canvis
més potents i necessaris són els
que parteixen dels barris i de
les comunitats perquè tenen
un efecte directe en la nostra
vida quotidiana. Crec que el
periodisme local ha de donar veu

“El surf, l’art i el rock-androll van encreuar-se de
manera màgica durant els
anys seixanta i setanta,
coincidint amb l’apogeu
de la contracultura”

a aquests moviments, més enllà
de la política i l’economia.
Segurament també practica
surf. És un bon spot el Masnou?
Quina cançó sonaria durant una
jornada perfecta d’onades a la
platja del nostre municipi?
Hem de reivindicar més el surf
al Mediterrani perquè hi ha una
comunitat enorme d’aficionats
que gaudeix de tot el que envolta
aquest estil de vida, més enllà
de les onades. Vaig instal·lar-me
al Masnou una setmana abans
del primer confinament i de
seguida vaig adonar-me que
el nostre poble és un dels spots
més concorreguts de la costa el
Maresme, sobretot els dies d’abans
o de després d’una gran tempesta,
perquè s’aixequen bones onades
a diversos trams de platja. A més,
la botiga Maresme Waves està
fent una gran tasca de difusió. He
practicat aquest esport diverses
vegades, amb més caigudes que
encerts, i el que més m’atrau és
remar sobre la taula més enllà del
rompent per observar l’entorn.
M’agrada considerar-me un
espectador i la meva banda sonora
perfecta seria alguna cançó dels
Black Crowes o de Reef.
Quin serà el proper capítol de la
seva història?
El procés d’escriptura del llibre
Un aplauso para el astronauta
va ser molt intens, perquè va
coincidir amb el confinament i
ara m’agradaria prendre’m un
bon temps de desconnexió per
pensar en el proper projecte. De
moment segueixo col·laborant en
diverses revistes culturals i també
participo en el programa de ràdio
Sofá Sonoro, de Cadena SER, on
parlem de discos llegendaris.
Amb Norma Editorial estem
preparant la reedició d’un còmic
nord-americà dels anys setanta
titulat Friday Foster, que va
dibuixar el català Jordi Longarón i
que tenia la primera protagonista
afroamericana de la història. La
idea és presentar-lo en el proper
Saló del Còmic de Barcelona.
EL MASNOU VIU DESEMBRE 2020
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Imatges del record

Pregunta freqüent
Com en anys anteriors, entre desembre i gener, estarà
disponible l’aula d’estudi de la Biblioteca?

Gran nevada del 15 de gener de 1914. Fotografia presa l’endemà.
Va nevar a tot Catalunya i es van arribar a acumular 24 cm de neu a
Barcelona, amb una temperatura mínima de -4,3 ºC.
Autor desconegut
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fotografia 18622. Donació de
Rosa Pagès Arenas.

Sí, la Biblioteca Joan Coromines continuarà oferint la
sala polivalent com a aula d’estudi en horari nocturn per
a persones a partir de 16 anys. No obstant això, caldrà
respectar les mesures de prevenció per fer front a la COVID19 per accedir-hi. La desinfecció de l’espai serà diària.
A l’entrada hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic i es
realitzarà un control d'aforament que serà d'un màxim de 19
persones. L’ús de la mascareta és obligatori.
L’accés al wifi de la Biblioteca es podrà fer amb el carnet de la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
També podeu consultar la normativa que regula l’aula
d’estudi en aquest enllaç: https://bit.ly/3gJaGjz.
Horari:
Dies 28, 29 i 30 de desembre, de 17 a 21.30 h
Del 2 al 24 de gener, de dilluns a dijous de 20 a 21.30 h, i
dissabtes i diumenges de 17 h a 21.30 h.

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (11/12/2020)
Banderes a mig pal a #ElMasnou en senyal de dol per les
víctimes de l’incendi en una nau industrial de Badalona.

@BETTYDONATE

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (30/11/2020)
L’Ajuntament de #Montgat informa sobre l’enfonsament
d’un tram de l’estructura del passeig Marítim entre aquest
municipi i #elMasnou. El tram ha quedat tancat perquè el
ferm no és segur per als vianants.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (30/11/2020)
Coneixeu #FormataCasa d’@educadiba?
Hi trobareu recursos formatius diversos, webinars, seminaris
o cursos a distància: bit.ly/2ViRShc
I càpsules per a docents, alumnes i famílies d’escoles
municipals de persones adultes!bit.ly/3mn6Ajh

@ALELLENCA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (27/11/2020)
Diumenge (12h) tindrà lloc la concentració de "Preservem el
Maresme" per demanar la pacificació de l’N-II.
L’acte mantindrà tallada aquesta via al seu pas per #elMasnou
d’11 a 14h aprox.
Les línies d’autobús que passen per aquesta zona veuran
afectada la seva freqüència.
@MONTSESANCHIZB

@FRANADIGITAL

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats
virtuals de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí
digital L'actualitat del Masnou a www.elmasnou.cat
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (23/11/2020)
Nou govern a l’Aj. d’#ElMasnou originat per l’acord per la
governabilitat entre ERC i el PSC.
S’incorporen tres membres del grup socialista a l’Equip de
Govern presidit per l’alcalde Jaume Oliveras.
Més informació, en aquest enllaç: bit.ly/3lS57B4

GENT GRAN

Unes noces d’or diferents
L’homenatge a les parelles del Masnou que celebren el cinquantè aniversari de la
seva unió canvia de format

A

finals d'any, l’Ajuntament
va homenatjar les parelles
que aquest 2020 celebren
les noces d’or, és a dir, cinquanta
anys d’unió matrimonial.
Enguany, la COVID-19 va obligar
a modificar el format de la

celebració. En lloc d’un acte
unitari a la sala de plens de
l’Ajuntament, l’alcalde Jaume
Oliveras i el regidor Sergio
Gónzalez van visitar a casa les
parelles protagonistes de la
celebració per felicitar-les i lliurarlos un obsequi.

L'alcalde i el regidor de Cicles de Vida van visitar les parelles homenatjades. RAMON BOADELLA.
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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.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC-AM
Acord per la governabilitat
El juny del 2019, fruit dels resultats
electorals, ERC assumim l’Alcaldia amb
un govern en minoria i hi oferim l’entrada
a JxC. Dos mesos més tard d’obrir-hi
converses, comencem a veure com,
lluny d’entomar la proposta per treballar
pel bé de la ciutadania des d’un govern
estable, aposten per no donar suport a
les propostes més rellevants, però sí a
mocions d’altres grups municipals en

Isa Redaño

Regidora del Grup
Municipal de FEM
Masnou
ERC i PSC van enganyar la ciutadania
durant la campanya electoral
S’ha confirmat el pacte d’ERC i el PSC per
a la formació d’un nou govern municipal
al Masnou. Era un pacte anunciat des de
feia temps, un pacte legítim, però que
no respon a la nostra concepció ètica de
la política.
La darrera legislatura, el PSC va
denunciar davant de la Fiscalia

contra del Govern. En el que portem de
mandat, ERC hem estès la mà als grups
de l’oposició per assolir el major consens
possible, i el balanç d’aquest any i mig
deixa clar quins grups han estat al costat
de l’Equip de Govern i quins no, quan s’ha
tractat d’aprovar propostes prioritàries i
cabdals, com pressupostos municipals,
planejament urbanístic, contractacions
de serveis de prestació municipal
obligatòria, etc.
Amb la crisi sanitària del coronavirus,
les mesures per pal·liar-ne els efectes
compten amb el suport majoritari de
l’oposició, fins al punt que el Pla de
reactivació social i econòmic s‘aprova per
majoria (a excepció de Fem Masnou), i, en
aquest marc, des d’ERC iniciem converses
amb diferents grups per assolir un

Anticorrupció l’alcalde Jaume Oliveras
i la regidora de Recursos Humans,
Sílvia Folch, per prevaricació. D’altra
banda, ERC va signar un pacte amb
les entitats sobiranistes assegurant
que no pactaria amb cap partit dels
anomenats del bloc del 155 (PP, PSC
i Cs). Per part nostra, Fem Masnou va
publicar un document sobre pactes
postelectorals que hem seguit al peu de
la lletra.
Entenem que en política cal arribar
a acords amb qui pensa diferent,
nosaltres ho fem sempre que podem;
ara bé, una cosa és arribar a acords
puntuals i l’altra presentar-te a unes
eleccions com l’antagonista d’un partit
polític i un any més tard començar

govern fort i estable que doni resposta
a la crisi. En aquest context, un any i mig
més tard del primer oferiment d’entrar
al govern, les exigències de JxC són
inassumibles programàticament, com
renunciar a obtenir espai públic en el cas
del Casino, la negativa a implementar
l’àrea verda d’estacionament per al veïnat
o disminuir dràsticament les dedicacions
dels membres del Govern, quan ara més
que mai cal treballar per donar resposta
a la crisi. En canvi, la postura conciliadora
del PSC permet aprovar bona part de les
propostes impulsades per ERC i serveix
per teixir un acord de governabilitat
amb l’objectiu d’impulsar mesures de
recuperació contra la crisi: adaptar el
Pla d’actuació municipal, prioritzar
la protecció social dels col·lectius
més desfavorables, impulsar el teixit

productiu, avançar en el planejament
urbanístic per millorar la qualitat de
l’espai públic...

a treballar un acord de govern amb
aquell mateix partit. És evident que
els dirigents d’ERC i el PSC al Masnou
representen formes de fer política
caduques, que posen l’interès
personal i de partit per davant dels
projectes, les idees i els interessos de
la ciutadania.

responsabilitats no han augmentat.
De fet, el pressupost ha disminuït
en pràcticament totes les partides,
excepte, és clar, en sous del Govern.
Tot això en plena pandèmia, amb una
forta reducció del PIB i augment de
l’atur.

Més despesa política
Fins fa poques setmanes, el Govern
municipal comptava amb set
dedicacions exclusives, més que cap
altre govern municipal en democràcia.
El més lògic era pensar que aquesta
despesa, ja excessiva, es repartiria
entre els socis; doncs no! La població
haurà de pagar dues nòmines més al
Govern, per la mateixa feina, ja que les

La capacitat de treball, el rigor i la
responsabilitat són el sí de les dones i els
homes d’ERC, i no caurem en el parany
de la demagògia de l’oposició, que amb
votacions irresponsables posen per
davant interessos partidistes, emeten
desqualificacions intolerables vers
l’Equip de Govern i fan córrer acusacions
falses i malintencionades per bloquejar
l’acció de govern. La gent d’Esquerra
continuem treballant, com és la nostra
obligació, per respondre a la confiança
que masnovins i masnovines ens van
donar per avançar cap a un municipi més
pròsper per als veïns i veïnes del Masnou.

Per a nosaltres, és un senyal d’estar fent
prou bé les coses que ens descartessin
directament per participar en aquest
Govern. Segurament no hauríem
mostrat la nostra millor cara, veient com
fan ballar els diners públics, sou cap
aquí, sou cap allà. Així doncs, els agraïm
que no ens convidessin a la seva festa
pagada per la ciutadania. Nosaltres
seguirem sent oposició i, sobretot,
serem alternativa.

Maria Llarás
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Sumem per millorar
Fa aproximadament dues setmanes
que el grup dels socialistes hem entrat
en el nou Govern de l’Ajuntament
de Masnou. Dues setmanes durant
les quals totes i tots els membres
de la Casa de la Vila ens han ajudat i
acompanyat en el bon traspàs de les
regidories que ara encapçalem.
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El company i portaveu del grup
municipal socialista, Ernest Suñé,
el passat 4 de desembre ja va tenir
una trobada amb el diputat de Medi
Ambient socialista –Xesco Gomar– per
posar damunt de la taula projectes
i propostes per a la ciutadana del
Masnou que necessiten finançament
d’òrgans supramunicipals.
D’aquí a uns dies també es
convocarà la primera reunió per a la
municipalització dels serveis, regidoria
que també lidera el nostre company.
En el cas de la Monika González, ja
està treballant en l’àmbit d’Igualtat
–com ara en la proposta d’elaborar

el Pla d’igualat i el Pla LGTBI. I d’aquí
a no res, començarà a reunir-se amb
els regidors d’Urbanisme, Mobilitat
i Manteniment per treballar en la
transversalitat tenint en compte
l’accessibilitat.
Per acabar, amb el breu resum dels
primers dies al Govern, jo mateixa
–Maria Llarás– he estat treballant en
els últims ajuts de lloguer del 2020
que s’atorgaran a les veïnes i veïns del
municipi i en les ajudes a les empreses
que s’aprovaran ben aviat, i he estat
còmplice d’un traspàs empresarial en
què el projecte de la Casa del Marquès
“Reempresa” va participar i ajudar.

De debò que ha estat un plaer per
a mi veure com des de la Regidoria
de Promoció Econòmica es pot
ajudar que el teixit empresarial no
desaparegui.
Com a coordinadora de l’Àrea de
Comunitat i Persones, he tingut
l’oportunitat de veure’m amb totes les
regidores i regidors de l’àrea per fer un
repàs de quins projectes s’estan duent
a terme i com poden cohesionarse entre ells per abraçar com més
col·lectius millor.
De debò que entrar en un govern per
sumar sí que és sumar.

TRIBUNA POLÍTICA
Romà López
Portaveu del Grup
Municipal
de JxCAT-Units

En primer lloc, volem desitjar-vos bones
festes de Nadal i un bon any 2021, ple
de bones notícies per a tothom. I no
defallirem a reclamar la llibertat de totes
i tots els presos i exiliats polítics.
#ERC-PSC
La gran notícia abans d’acabar l’any ha
estat l’acord innecessari entre ERC i
PSC per eixamplar el Govern municipal.
D’entrada, significa incrementar un 25%
la despesa de salaris dels membres del
Govern, l’Alcaldia masnovina més cara
fins ara. I encara ho hauria estat més,

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

Pacto (im)posible
Cuando uno cree que ha visto muchas
cosas en la vida, aparece una nueva
sorpresa que no deja de causarte
estupor. Cierto es que el Partido
Socialista de Catalunya (PSC), un
partido españolista o nacionalista
según las necesidades, nos tiene
acostumbrados a sus vaivenes,
obligados por la necesidad de tocar
poder. Pero en el caso de El Masnou,

si haguéssim acceptat la proposta de
l’alcalde de fer un tripartit. Nosaltres
ens hi vam negar, perquè som gent de
paraula: vam dir que no faríem govern
amb cap partit del 155. ERC també va
donar la seva, però ja hem vist que ahir
deia blanc i avui diu negre...
Recordem que el juny de 2019 vam
ser l’únic partit de l’oposició que vam
votar l’elecció de l’alcalde. El pacte
d’aleshores encara no s’ha complert.
Cal guanyar-se la confiança abans de
compartir govern, complint allò que s’ha
signat. Malgrat això, ens vam entaular
per parlar de governar junts, però no
ha estat possible. En la darrera reunió
amb ERC ens vam instar a tenir altres
formes de col·laboració, sense entrar
en el Govern, ja que no coincidíem en
propostes concretes, en la manera de
governar i en la necessitat nostra de

resulta inexplicable su pacto de
gobierno con Esquerra (ERC) si
uno mira el reciente historial de
enfrentamientos entre sus candidatos
Jaume Oliveras y Ernesto Suñé. Había
plenarios en los que uno sentía
vergüenza ajena al ver como ambos
se chillaban y faltaban al respeto,
asistíamos atónitos a un serial
de denuncias en la Fiscalía, en
Recursos Humanos o en la misma
Policía Local.
Nada hacía pensar que un tiempo
después los agravios iban a
convertirse en alianzas, los insultos en
alabanzas y los numeritos en plenarios
y juntas de portavoces en compartir
sillón en la junta de gobierno
municipal.

no incrementar les despeses salarials
del Govern. Pensem que un govern
municipal de nou regidors, a manca de
dos per la majoria, és prou sòlid per
encarar el futur amb acords puntuals
amb nosaltres. Però, evidentment,
cal dialogar i negociar, tarannà que
no sembla ser l’actual. Ans al contrari:
ho volen tenir tot lligat per tal d’evitar
sorpreses.
Des de #Junts seguirem treballant
amb el nostre projecte centrat en una
vila participativa, justa socialment,
pròspera i situant el benestar de totes
les persones al centre de les polítiques
municipals.
Som alternativa a la forma de fer de
l’alcalde. Governar és molt més que
gestionar o repartir càrrecs o fer obres
que exaltin l’espai públic. Governar

Desde Ciutadans cuestionamos
la idoneidad de este gobierno de
coalición, en tanto que no resultará
fácil en un pueblo el trabajo conjunto
entre dos formaciones lideradas
por dos personas tan antagónicas,
no en sus formas, pero sí en sus
planteamientos.
Esquerra ha gobernado en solitario
desde que rompió con JuntsXCat en
la legislatura anterior. Dejando de un
lado la facilidad con la que el alcalde
Oliveras rompe alianzas y genera
conflictos con otras formaciones
políticas, es mejor gobernar en
solitario y mostrar tu lado más
conciliador, que buscar acuerdos
imposibles como el firmado con el
PSC. ¿Qué justificación tiene que

requereix una ètica de valors. És
creure en un projecte republicà capaç
d’il·lusionar, cooperar amb qui discrepa,
construir consensos no només amb els
partits, sinó també amb les entitats i la
ciutadania. Compartir la governança
com a filosofia.

#Reflexió
Deia Voltaire que la política és el camí
perquè els homes sense principis
puguin dirigir els homes sense memòria.
#RetemComptesAlaCiutadania
Escoltem la teva veu a:
Whatsapp 632·488·654
FB/IG/Twitter: juntsxcatmasnou
jxcatmasnou@elmasnou.cat
Web: unitspelmasnou.cat

ERC pacte con el PSC? ¿Qué gana
el PSC gobernando con ERC, a la
que no hace mucho llevó ante la
fiscalía anticorrupción? ¿Qué harán
ambos si, como dicen algunos líderes
independentistas, “ho tornarem a fer”?
Salvando las distancias ideológicas,
nuestra formación, Ciutadans, en
tiempos de pandemia, ha estado al
lado del gobierno municipal, igual
que otros grupos de la oposición.
En nuestra opinión, deberíamos
haber seguido por esta senda del
entendimiento, una oportunidad para
conectar con la ciudadanía que sí
apuesta por salir juntos de la crisis.
A pesar de las dificultades, os
deseamos que paséis unas Felices
Fiestas.

L'escrit d'aquest grup municipal no es va rebre
dins del període establert.

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2020

31

