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Jaume Oliveras
Alcalde

A

viat farà un any de l’inici de la crisi sanitària en què estem immersos. Continuem vivint
amb fortes incerteses, però amb l’esperança que pugui avançar de forma accelerada el
procés de vacunació. Un any en què el personal sanitari i vinculat a les residències ha
fet i fa encara un gran esforç a primera línia de la pandèmia. El principal repte que tenim les
administracions en aquests moments és donar resposta a la crisi econòmica i social que se’n
deriva. Per això, l’Ajuntament ha aprovat unes noves bases d’ajut en l’àmbit de la promoció
econòmica i també una nova convocatòria per als ajuts de lloguer.
Un dels àmbits més sensibles i essencials és el vinculat a les escoles. Gràcies al treball i la
coordinació amb l’àmbit sanitari, i molt especialment amb la comunitat educativa, les escoles
han esdevingut un espai segur on s’han anat desenvolupant els protocols amb normalitat.
Aquest any arriba amb un acord amb el Departament d’Educació important pel que fa a
l’escolarització per al curs que ve. Aquest acord ens permet: equilibrar l’oferta educativa
amb la demanda, garantia per evitar situacions de segregació escolar; reduir la ràtio tant de
primària com secundària; potenciar els instruments de planificació escolar amb estratègies
per combatre l’abandonament; potenciar els ensenyaments postobligatoris, especialment els
vinculats a la formació professional, i tota una sèrie de compromisos que fan que l’educació
esdevingui un dels eixos centrals de les polítiques públiques.
També iniciem tot el procés de constitució del Consell Municipal dels Infants, una experiència
de participació en què s’impliquen totes les escoles del municipi i que ja fa uns anys que
funciona.
I, finalment, voldria remarcar un any més la importància dels actes al voltant del 8 de març,
en què es fa palès que la reivindicació de les dones, i la lluita contra el masclisme i per una
societat sense discriminacions de cap tipus continuen sent centrals en la nostra societat.
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INSTITUCIONAL

Captura de pantalla del Ple municipal telemàtic del 28 de gener. ZOOM

El primer Ple de l’any revalida el Pla de reactivació municipal
S'hi aproven noves subvencions per al teixit econòmic local

E

l Ple telemàtic del 28
de gener, el primer
d’aquest any, va aprovar
definitivament el Pla de
reactivació social i econòmica “Al
Masnou, vencem la COVID-19”.
L’aprovació inicial s’havia fet al
Ple del juliol passat i, tal com va
explicar l’alcalde, Jaume Oliveras,
“ara s’hi incorporen més objectius
que s’afegiran al Pla d’actuació
municipal, perquè s’estableixi un
calendari i tinguin una traducció
pràctica, fet que permetrà donar
compte del seu compliment”.
El seguit de mesures i actuacions
per abordar les conseqüències
sanitàries, econòmiques i socials
de la crisi de la COVID-19 al
municipi i per ajudar a impulsar la
reactivació va ser aprovat amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
(ERC i PSC, 12 vots), JxCAT-Units
(3 vots) i Cs (2 vots); l’abstenció
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de Fem Masnou (3 vots), i el vot
contrari de la CUP (1 vot).
L’alcalde va recordar que el
document aprovat recollia
moltes aportacions dels grups
municipals del consistori i a tots
els va agrair la col·laboració.
També als ciutadans i ciutadanes
que, a títol individual, entre
l’aprovació inicial i la definitiva

FINANÇAMENT

Els fons han de provenir
del pressupost del 2021,
de programes d’altres
administracions i de la
propera incorporació dels
romanents

d’aquest Pla, havien participat
en els debats amb els experts de
cadascun dels àmbits (promoció
de la salut, cultura i educació,
contingència social, territori i
sostenibilitat, i teixit productiu i
foment de l’ocupació).
Oliveras va destacar “les
incorporacions més remarcables
i les que s’han fet en aquest
segon procés”, entre les quals
hi ha l’impuls de la Taula de
Salut Comunitària (TASAC),
la coordinació amb l’atenció
primària i la reclamació de la
recuperació de les urgències,
en l’àmbit de la salut. En l’àmbit
social, destaquen l’impuls de
nous serveis socioeducatius, com
el Servei d’Intervenció en les
Famílies d’Infants i Adolescents
en Situació de Risc (SIAF), i l’inici
del projecte Radars, centrat en
la gent gran. Quant a l’ocupació,

cal remarcar la creació d’un Pla
d’ocupació local i els ajuts per
a la promoció econòmica. En
l’àmbit educatiu, l’impuls del Pla
educatiu del municipi (PEM) i les
actuacions contra la segregació
i l’abandonament escolar. Dins
l’àrea de territori i sostenibilitat,
els nous escenaris de mobilitat i el
foment de l’energia fotovoltaica i
les comunitats energètiques. En
l’àmbit econòmic, “tota aquesta
feina té i tindrà una traducció tant
en el pressupost municipal del
2021 com en els ajuts que estem
en aquests moments negociant
i demanarem a la Diputació de
Barcelona”, va assegurar l’alcalde.
“També, amb la incorporació que
podrem fer d’algun dels romanents
els propers mesos”, va afegir.
La CUP va ser l’únic grup que no
va votar en la mateixa sintonia
que al mes de juliol, quan sí

INSTITUCIONAL
que havia donat suport al Pla.
A través del seu portaveu, Fèlix
Clemente, el partit es va mostrar
decebut amb el Govern tant pel
procediment com per la manca
de concreció en el calendari.
“És una declaració d’intencions,
però no és una pla de xoc de
veritat, és una enganyifa.” Al seu
parer, algunes de les accions
proposades pel seu partit
depenen de la voluntat del
Govern perquè es tirin endavant,
“com per exemple, la targeta
moneder, que ha quedat diluïda
per estar subordinada al Centre
de Distribució d’Aliments”. El
regidor també va assegurar que
el document barrejava d’altres
mesures previstes abans de la
crisi de la COVID-19 “que sovint no
tenen a veure amb la crisi social i
sanitària que estem vivint”.
Després de recordar que el seu
grup havia estat el promotor del
Pla, Romà López (portaveu de
JxCAT-Units) va prendre la paraula
per mostrar la seva disconformitat
amb el resultat de les comissions
de treball: “Han estat una fracàs,
perquè han fet una gran feina i
molt poques de les propostes que
s’han treballat s’han traslladat a
aquest document de treball.” Poc
temps abans de l’inici d’aquesta
sessió, el seu grup havia presentat
unes esmenes de caràcter
eminentment metodològic que
van ser acceptades pel Ple, una de
les quals de forma transaccional.
“Amb les esmenes –va dir–
recuperem l’Observatori de la
COVID-19 i les comissions de
treball, que són molt importants,
i hi estarem molt a sobre perquè
puguin treballar i aquest treball es
vegi reflectit en el Pla.”
“Ara, el text ha quedat més
enriquit que el que va sortir del
treball dels grups municipals.”
Frans Avilés (portaveu de Cs)
va mostrar la conformitat del
seu partit amb el Pla agraint
a JxCAT-Units l’acord amb el
text final, “perquè, aquest Pla
de reactivació, com més força

AJUTS

S’aproven noves subvencions
per a empreses afectades
per la limitació de l’activitat
a causa de la COVID-19
tingui, serà molt millor a l’hora
d’implementar-se”.
Fem Masnou va optar per
l’abstenció i la seva portaveu,
Neus Villarrubia, va explicar
que els motius eren els quatre
mateixos que havien donat al
mes de juliol “i que el temps ens
ha confirmat”. Aquests motius
feien referència a la discrepància
amb el concepte de participació
i a la inviabilitat financera del Pla:
“Encara no ens han sabut dir com
es pagarà aquesta Pla”, va reblar
Villarrubia. També, a la manca
de confiança en el Govern. Entre
els motius que havien esgrimit al
mes de juliol durant l’aprovació
inicial, aquest grup municipal
afirmava que s’utilitzava el Pla “per
elaborar un pacte ocult amb el
PSC”. “El pacte ja no és ocult –va dir
Villarrubia al Ple de gener–, està
a la vista de tots i totes i, de fet,
l’estem pagant entre tots i totes.”
Per part del Govern, el segon
tinent d’alcalde, Ernest Suñé,
després de felicitar tots els que
havien participat en la redacció
d’aquest Pla, va lamentar que
no es pogués aprovar per
unanimitat, “però també entenem
que per a alguns grups pesa
més la curta mirada electoral
que les necessitats actuals de la
ciutadania del Masnou”, va dir.
Per tancar el debat, l’alcalde
va aclarir que “molt bona part
d’aquests compromisos que es
recullen al Pla ja s’han iniciat [...]
i tots s’establiran en un calendari
al Pla d’actuació municipal per
a un control més exhaustiu del
seu compliment”. En l’àmbit
pressupostari, va repetir el que
havia dit al principi de la seva

intervenció: “Amb què se sustenta
aquest Pla? Evidentment amb el
pressupost aprovat per al 2021,
amb molts dels programes amb
els quals ens donen suport les
administracions supralocals,
i amb un coixí important que
esperem poder aportar amb
el romanent, del qual podrem
disposar un cop tanquem
l’exercici 2020.”
> Subvencions per a empreses
L’aprovació inicial de les bases
específiques reguladores de
la concessió de subvencions
extraordinàries a les empreses
locals afectades per la limitació
en el desenvolupament de la seva
activitat econòmica amb motiu
de la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19 va comptar
amb el suport de tots els grups
municipals a excepció de les
abstencions de JxCAT-Units (3
vots) i la CUP (1 vot).
La regidora de Promoció
Econòmica, Maria Llarás, va fer
un repàs a les anteriors bases
aprovades a l’inici de la pandèmia
per defensar que les aprovades
en aquest Ple eren necessàries
“una vegada analitzada l’evolució
de les circumstàncies des que es
van promoure les bases originals.
Són més àmplies en relació amb
la possible persona beneficiària
[...] i estableixen uns criteris de
valoració vinculats a la magnitud
de com dels sectors econòmics
s’han vist afectats per la crisi”, va
dir. Alhora, quant a l’experiència
de la convocatòria anterior pel
que fa als tràmits de les persones
interessades, Llarás va dir que
“hi ha una voluntat de
simplificació administrativa i és
per això que se substitueix la
documentació general relativa a
la documentació de l’empresa per
una declaració responsable”.
> Habitatges de protecció oficial
En aquest Ple, dos punts relatius
a la construcció d’habitatges
de protecció oficial van ser
presentats d’urgència. Es

tractava de la declaració d’interès
municipal o d’utilitat municipal
de les obres per construir 67
habitatges al carrer d’Itàlia,
5, i 40 més a la plaça del Duc
d’Ahumada. Les propostes van
comptar amb el vot favorable de
tots els partits a excepció de la
CUP, que es va abstenir.
Tal com va explicar el regidor
d’Urbanisme, Ricard Plana, la
urgència de declarar d’interès
municipal aquestes construccions
permetrà que es puguin acollir
a les exempcions de taxes i a les
bonificacions del 95% de l’impost
sobre obres, instal·lacions
i construccions. Segons va
explicar el regidor, la urgència
venia donada perquè a l’estiu
s’havia rebut la sol·licitud de
llicència d'obres i dins d’aquest
procediment hi ha un termini
durant el qual el promotor
pot demanar a l’Ajuntament si
considera que aquestes obres
són d’interès municipal o no.
“La demanda ha arribat aquest
mes de gener, i s’ha presentat
la urgència per guanyar temps i
finalitzar la tramitació de les dues
llicències.”

Llegiu-ne la crònica sencera
a www.elmasnou.cat

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de les bases
especifiques reguladores de
la concessió de subvencions
extraordinàries a les empreses
locals afectades per la limitació
en el desenvolupament de
la seva activitat econòmica
amb motiu de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.
De l’11 de febrer al 24 de març
del 2021.
Aprovació inicial de la
denominació del passeig del
Bellresguard. Del 16 de febrer
al 8 de març del 2021.
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ERC, la força més votada al Masnou en les eleccions
al Parlament de Catalunya
JxCat queda en segona posició, molt a prop del partit guanyador, i seguit
a més distància pel PSC

E

RC ha estat la candidatura
més votada al Masnou en
les eleccions al Parlament
de Catalunya, celebrades el 14
de febrer. Ha aconseguit 2.577
vots, que representen el 24,34%
dels vots emesos al Masnou.
Són 123 sufragis més que els
que ha aplegat la segona opció
més votada, JxCat, que n’ha
obtingut 2.454 (23,18%). El podi
el completa el PSC, però a més
distància del segon classificat,
amb 1.886 vots (17,81%). Es
poden consultar els resultats
oficials masnovins, de totes les
candidatures, al web
www.parlament2021.cat.

La participació al Masnou ha
assolit el 60,95%, un percentatge
notablement inferior al registrat
en les anteriors eleccions
al Parlament de Catalunya
(82,88%), celebrades el 21 de
desembre del 2017. En total,
el 14 de febrer del 2021, s’han
emès al Masnou 10.756 vots.
D’aquests, 168 han estat
vots nuls.
El quadre de sota detalla els
resultats obtinguts al Masnou per
les candidatures que han superat
el 3% dels vots al municipi.

EL MASNOU. PARLAMENT 2021

P ercentatge obtingut per les candidatures que van superar el 3% dels vots
al Masnou. CCMA

Candidatura

Vots

%

ERC - Esquerra Republicana de Catalunya

2.577

24,34%

PARTICIPACIÓ

JxCat – Junts per Catalunya

2.454

23,18%

En aquests comicis ha
votat el 60,95% de
l'electorat masnoví, un
percentatge notablement
inferior al registrat el 21
de desembre del 2017
(82,88%)

PSC – Partit dels Socialistes de Catalunya

1.886

17,81%

CUP – Candidatura d’Unitat Popular

834

7,88%

ECP – En Comú Podem

766

7,23%

VOX

631

5,96%

Cs - Ciutadans

536

5,06%

PP – Partit Popular

376

3,55%

PDeCAT – Partit Demòcrata Europeu Català

319

3,01%
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Calendari fiscal
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona gestiona
els tributs municipals del Masnou des de l’1 de gener del 2021

E

s poden fer els tràmits relacionats amb
els tributs municipals i consultar-ne tota
la informació al web www.orgt.cat.

> Domiciliació bancària del rebuts
Es mantindran les domiciliacions bancàries
de les persones contribuents que ja tenien els
seus rebuts domiciliats amb l’Ajuntament.
No obstant això, és important que comproveu
que s’efectuen correctament els càrrecs als
comptes bancaris en les dates previstes per
evitar possibles incidències en el traspàs
de dades.
Al web de l’ORGT podeu consultar com
domiciliar els rebuts i els avantatges que
comporta aquesta opció.

> Centre d’Informació Tributària
Telèfon: 93 202 98 02

> Oficina de l’ORGT
L’oficina masnovina de l’ORGT es troba a
l’Edifici Centre (carrer d’Itàlia, 50, 1a planta).
Cal sol·licitar cita prèvia per rebre-hi atenció
presencial a orgt.cat/cites.
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

> Tràmits en línia
Podeu realitzar tots els tràmits a orgt.cat/
gestions a qualsevol hora del dia, els 365
dies de l’any, obtenir un duplicat de documents
de pagament, veure el detall dels rebuts
domiciliats, efectuar el pagament amb targeta

CONCEPTE
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS

bancària, presentar escrits relatius a tributs
o multes de trànsit, i accedir a les vostres
notificacions electròniques, entre d’altres.
> Servei “vull ser contactat”
A orgt.cat podeu sol·licitar que us truquin per
fer una gestió de tributs o bé podeu fer una
consulta per correu electrònic sobre tributs o
multes.

Data inici

Data final

Càrrec domiciliació

03/05/2021

05/07/2021

01/07/2021

IMP. BÉNS IMMOBLES - 1a FRACCIÓ

03/05/2021

IMP. BÉNS IMMOBLES - 2a FRACCIÓ

01/07/2021

IMP. BÉNS IMMOBLES - 3a FRACCIÓ

01/09/2021

IMP. BÉNS IMMOBLES - 4a FRACCIÓ

01/10/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

03/05/2021

05/07/2021

01/07/2021

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÁNICA

01/04/2021

04/06/2021

01/06/2021

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

16/09/2021

16/11/2021

02/11/2021

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS

01/09/2021

05/11/2021

02/11/2021

TAXA RESIDUS COMERCIALS

01/10/2021

01/12/2021

01/12/2021

TAXA RESIDUS COMERCIALS - 1a FRACCIÓ

02/11/2021

TAXA RESIDUS COMERCIALS - 2a FRACCIÓ

01/12/2021

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

25/05/2021

26/07/2021

01/06/2021

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS

01/09/2021

05/11/2021

02/11/2021

TAXA TAULES I CADIRES

01/04/2021

04/06/2021

01/06/2021

TAXA TAULES I CADIRES - 1a FRACCIÓ

01/04/2021

TAXA TAULES I CADIRES - 2a FRACCIÓ

01/10/2021
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EN PORTADA

Front comú entre Ajuntament i Generalitat
per potenciar l’educació
Signen un acord per lluitar contra la segregació i l’abandonament escolar, ajustar
les places al descens de la natalitat i ampliar l’oferta d’estudis postobligatoris

L

’Ajuntament del Masnou i el
Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya
han arribat a un acord que aborda
els reptes del municipi en matèria
educativa. El document, elaborat
per la Taula de Planificació
d’ambdues administracions, es va
signar el 28 de gener.
Amb la voluntat d’esdevenir
un full de ruta per als propers
anys, identifica la lluita contra la
segregació escolar i la prevenció
de l’abandonament prematur
dels estudis com dos dels grans
reptes que s’han d’entomar.
Alhora, i entre altres temes,
proposa ampliar l’oferta d’estudis
postobligatoris dels instituts
públics de la vila.
> Descens de la natalitat
Un dels punts més delicats és
l’ajustament de l’oferta de places
de les escoles en relació amb
el “fort descens de la natalitat
dels darrers anys”, segons el
document. La primera decisió
és la supressió d’una de les dues
línies de P3 de l’Escola Lluís
Millet, que s’aplicarà el proper
curs, 2021-2022, tal com s’havia
avançat quan es va anunciar
que aquest centre es convertiria
en un institut escola a partir del
mateix curs 2021-2022. La resta
d’escoles públiques del Masnou
només tenen una línia per curs.
Per tant, el fet de suprimir la línia
de l’Escola Lluís Millet garanteix la
supervivència de les altres.
L’ajustament de places continuarà
durant els següents cursos. El
resultat final serà que la ràtio
d’infantil i primària es rebaixarà
a 23 alumnes per grup (el màxim

és de 25). La de secundària també
disminuirà, fins a 28 alumnes
per grup (el màxim és 30). La
reducció de les ràtios a l’educació
secundària obligatòria (ESO)
s’explica, en gran part, per la
conversió de Lluís Millet en un
institut escola, canvi que també
servirà per “lluitar de manera
efectiva contra la segregació
escolar”. Aquest proper curs, 1r
d’ESO es nodrirà de l’alumnat que
actualment estudia 6è de primària
al mateix centre, amb les excepcions
que determini la comissió de
garanties. Els altres dos instituts
públics del municipi (Mediterrània
i Maremar) “mantindran una oferta
de quatre grups, com a mínim: dos
en cadascun”.
> Segregació
L’acord estableix que una de les
eines més efectives contra la
segregació escolar és la detecció
precoç d’alumnes amb necessitats
especials, posant l’accent en
les derivades de la situació
socioeconòmica de les famílies. Una
de les mesures per fer-hi front serà
la reserva de places per a aquest
alumnat als diferents centres.
L’educació en el lleure és un
altre front on cal combatre la
segregació. El fet que sigui de
pagament fa que les famílies
amb menys recursos econòmics
tinguin dificultats per accedir-hi.

INSTITUT ESCOLA

Al fins ara Col·legi Lluís
Millet hi estudiaran també,
a partir del curs vinent,
alumnes d'ESO

Aula de l'Escola Ferrer i Guàrdia. DOMÈNEC CANO
Es proposen diverses accions per
posar-hi remei: es potenciaran
les activitats extraescolars
municipals, a més d’assegurar
l’accés en igualtat de condicions a
les colònies i sortides.
> Abandonament escolar
El text estableix que la prevenció
de l’abandonament escolar s’ha
de fer de forma prematura, en
lloc de relegar la intervenció
als darrers cursos d’ESO. Per
combatre’l, a més de promocionar
l’oferta d’estudis postobligatoris
entre l’alumnat de 4t d’ESO,
les dues administracions es
comprometen a implantar un
programa de noves oportunitats,
que ha d’incloure iniciatives
d’orientació i fer un seguiment
especial dels infants i joves més
proclius a l'abandonament. En
qualsevol cas, cal oferir sortides
professionalitzadores a l’alumnat
que igualment decideixi
abandonar els estudis.
> Estudis postobligatoris
L’acord vol ampliar notablement
l’oferta d’ensenyaments

postobligatoris als instituts del
Masnou, que ja s’han compromès
a col·laborar-hi per aconseguirho. En primer lloc, i pel que fa al
batxillerat, es volen potenciar
els ensenyaments artístics a
l’Institut Mediterrània. També s’hi
planteja la instauració de nous
models d’ensenyament a tots
dos instituts, com el batxillerat
de tres anys de durada o les
dobles titulacions de batxillerat i
formació professional (FP).
Aprofundint en l’FP, el document
estableix que s’han de reforçar
els estudis que ja imparteixen
els instituts masnovins,
especialment els de la família
sanitària, amb la implementació
d’una nova oferta de grau
superior. Alhora, conclou que
s’han d’ampliar les places als
cicles ja establerts, atesa l’alta
demanda que tenen. També
fixa la necessitat d’estudiar la
introducció de l’FP de grau bàsic i
de noves ofertes dels programes
de formació i inserció (PFI), en
coherència amb el programa de
noves oportunitats.
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EDUCACIÓ

El Consell d’Infants torna a abordar la reducció
dels residus
L’òrgan participatiu està format per 16 grups bombolla integrats per alumnat
de totes les escoles

D

urant la primera setmana
de febrer es va donar
el tret de sortida a les
sessions del Consell Municipal
d’Infants del 2021 amb les
visites a l’Ajuntament per part
de l’alumnat de 6è dels centres
educatius del Masnou. Fins
al març, al voltant d’uns 300
alumnes visitaran el consistori
en grups bombolla reduïts
per conèixer, de primera mà,
en aquesta primera fase, el
funcionament de la institució.
El següent pas serà treballar el
projecte d’enguany, que com
en l’anterior edició, troncada
per la COVID-19, posarà el
focus en el medi ambient;
en concret, en la reducció de
residus. La voluntat, si l’evolució
de la pandèmia ho permet, és
mantenir-ne el format habitual;
és a dir, presencial i aplicant
les mesures corresponents en
totes les fases. En aquest sentit,

Marinada, Ferrer i Guàrdia, Rosa
Sensat, Lluís Millet, Bergantí,
Escolàpies i Sagrada Família,
el proper pas serà el debat i
la votació a cada aula de les
propostes que es presentaran
a la sessió plenària del Consell
d’Infants.

Visita d'alumnes a l'Ajuntament. MIREIA CUXART
el Consell Municipal d’Infants
està format per un total de 16
grups bombolla corresponents
a la totalitat d’alumnes de 6è de
totes les escoles del Masnou, més
l’alumnat de 5è de dues escoles
que han optat per fusionar 5è i 6è.
A les visites, els infants són rebuts
per l’alcalde, Jaume Oliveras, que
els explica la història del municipi,
les bases de la democràcia i el
funcionament de la institució

i del projecte de participació
infantil del qual són protagonistes.
Els acompanyen alternativament
Maria Llarás, quarta tinenta
d'alcaldia i coordinadora de l’àrea
de Comunitat i Persones; Cristina
Ramos, cinquena tinenta d'alcaldia
i regidora d’Educació; i Sergio
González, regidor de Cicles de Vida.
Un cop es duguin a terme totes
les xerrades amb tots els grups
bombolla de les escoles Ocata,

La sessió de cloenda, que hauria
de tenir lloc a final de curs,
se celebrarà, probablement,
de forma telemàtica, per no
barrejar bombolles. S’hi preveu
l’assistència, amb veu i vot, de
representants de cada classe,
escollits prèviament pels
seus companys i companyes.
Després, el Ple dels nens i nenes
del Masnou debatrà i votarà
les propostes d’àmbit local
presentades per cadascun
dels grups per, finalment,
escollir-ne les guanyadores. Les
escollides seran estudiades per
l’Ajuntament per al seu possible
desenvolupament.

Mosaic en homenatge als migrants
en el Dia Escolar de la No-violència i la Pau

L

’alumnat de 4t de primària
i de 2n d’ESO de les escoles
i instituts del Masnou van
crear una instal·lació artística a
la plaça Nova de les Dones del
Tèxtil el 29 de gener amb motiu
del Dia Escolar de la No-violència
i la Pau.

però no van ser qui les va
col·locar, per evitar aglomeracions
i davant de la pandèmia de la
COVID-19. Ho van fer, en el seu
lloc, alguns dels seus professors
i professores. L’obra va quedar
exposada a la plaça aquell darrer
cap de setmana de gener.

Més de 500 alumnes del Masnou
van crear i pintar les peces de
fusta que formaven el mosaic,

El mosaic volia sensibilitzar sobre
el fet migratori i homenatjar les
prop de 38.000 víctimes que es
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I nstal·lació de l'obra creada
per alumnes. CEDIDA

calcula que s’han ofegat al mar
Mediterrani des de l’any 2000
intentant arribar a Europa. La
proposta didàctica, a més de
la vessant artística, consistia a
investigar la situació que es viu
al Mediterrani, els motius que
empenyen aquestes persones a
arriscar la vida, i la realitat que
afronten les que sobreviuen i
aconsegueixen arribar a l’altra
riba.

EDUCACIÓ

Campanya de preinscripció i matrícula per al curs
2021-2022
Tots els detalls del procés han de quedar fixats en el decret corresponent de la
Generalitat de Catalunya

E

n el moment de tancar aquesta
edició d’El Masnou Viu, el
Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya
encara no havia publicat el decret
de preinscripció i matrícula per al
curs escolar 2021-2022, si bé estava
previst que l’emetés de forma
imminent. Se’n pot consultar la
informació oficial actualitzada al
web queestudiar.gencat.cat.
Amb tot, sí que s’havia publicat,
al web esmentat, el calendari
provisional per a la presentació
de les sol·licituds de preinscripció.
Es recomana, en tot cas, confirmar
que es manté aquesta previsió.

> Xerrades informatives
L’Ajuntament organitza dues
xerrades virtuals sobre el procés
de preinscripció i matrícula per a
les famílies d’estudiants que han
d’iniciar etapa educativa (infantil
o secundària) aquest proper curs.
La xerrada sobre la preinscripció
de P3 s'ha programat el dijous 4
de març a les 18 h. La de 1r d'ESO,
també el 4 de març, però a les
19 h.
Les xerrades virtuals es faran a
través de plataforma Zoom. Es pot
trobar l’enllaç i la informació per
connectar-s’hi a www.elmasnou.
cat/educacio.

Calendari provisional per presentar les sol·licituds de preinscripció
Educació infantil de 2n cicle
i educació primària

Del 15 al 24 de març de 2021

Educació secundària obligatòria

Del 17 al 24 de març de 2021

Batxillerat i cicles de grau mitjà
de formació professional i d’arts
plàstiques i disseny

De l’11 al 17 de maig de 2021

Cicles de grau superior de
formació professional i d’arts
plàstiques i disseny

Del 25 al 31 de maig de 2021

Objectes d'una aula de l'Escola Ferrer i Guàrdia. DOMÈNEC CANO
S’informarà sobre l’oferta
disponible als centres, els
calendaris definitius del procés,
els criteris de puntuació i la
documentació que cal aportar.
> Portes obertes
Les jornades de portes obertes als
centres educatius del Masnou estan
condicionades per la pandèmia
de la COVID-19 i les mesures de
seguretat vigents en cada moment.
Cal consultar les dates i els
horaris de cada centre educatiu
i si cal sol·licitar-hi cita prèvia.
S’estableixen diversos formats
per tal de minimitzar riscos
davant la pandèmia, com visites
individuals o en grups reduïts o
presentacions telemàtiques.

PREVENCIÓ

Les visites als centres
estan condicionades per la
pandèmia i les mesures de
seguretat vigents en cada
moment
A la pàgina www.elmasnou.cat/
educacio es pot consultar el
calendari de portes obertes de
tots els centres educatius del
Masnou, així com els formats
que escull cada centre i les vies
de contacte. També s’hi pot
trobar la guia educativa, que
inclou informació detallada de
cada centre.
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MOBILITAT

L’entorn de les Escolàpies s’allibera de trànsit
L’actuació genera una superilla amb accés exclusiu per als vehicles que entrin o surtin dels guals
en la qual només poden transitar
els vehicles que entrin o surtin dels
guals situats al seu interior, així
com l’autobús C15.
El contorn d’aquesta nova zona
gairebé exclusiva per a vianants
està marcat pels carrers de
Tomàs Vives, Fontanills, Capitans
Comellas i Mestres Villà, que
tanquen quatre illes d’edificis.
Així, a l’interior d’aquesta superilla
queda lliure del trànsit de vehicles
de pas una creu viària dibuixada
pels trams dels carrers del Doctor
Agell i de Jaume I que hi queden
a dins.

AUTOBÚS

Els vehicles ja no poden circular al tram del carrer de Jaume I on es troba l'escola.

DOMÈNEC CANO

A

finals de gener s’han dut
a terme les tasques de
pacificació del trànsit a

l’entorn del Col·legi Escolàpies, al
centre del Masnou. Com a resultat,
s’ha generat una mena de superilla

El canvi ha obligat a
modificar una part del
recorregut de la línia C19
i traslladar-ne dues
parades

En paral·lel, l’actuació ha obligat a
modificar una part del recorregut
de la línia d’autobús C19 i
traslladar al carrer de Fontanills
dues de les parades que hi havia
al de Jaume I. En ser dues vies
paral·leles, les noves parades han
quedat al carrer de Fontanills,
però a la mateixa altura on eren
les antigues. És a dir, l’una, a tocar
de Doctor Agell i, l’altra, de Mare
de Déu de Núria.
La pacificació de l’entorn de les
Escolàpies ha generat una nova
zona de vianants que millora
notablement la seguretat viària de
l’alumnat del centre i de les seves
famílies. A més, dona continuïtat
a l’eix de vianants creat fa un
parell d’anys al tram inferior del
carrer del Doctor Agell. Tot plegat
segueix les disposicions del Pla de
mobilitat urbana sostenible del
Masnou, que inclou actuacions
per pacificar el trànsit i crear noves
zones de vianants, sobretot al
centre del municipi i a l’entorn de
les escoles.

Es renova la senyalització horitzontal en diverses zones del municipi

L

es feines de pintat de
senyalització viària
s'han executat durant
les tres primeres setmanes
de febrer. S’han dut a terme
de nit, de 22 a 6 h, per tal de
minimitzar l’entorpiment del
trànsit. Amb tot, ha calgut
tallar la circulació mentre es
treballava en vies amb un sol
carril de circulació. En les que
en tenen dos, s’habilitava el
pas alternatiu a la meitat de la
calçada que quedava lliure.
La renovació de la pintura
s’ha dut a terme en una
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franja força extensa del
municipi, adjacent a l’N-II i
entre la carretera d’Alella, en
un extrem, fins a l’avinguda
del President Kennedy,
a l’altre. Cap a l’interior,
aquesta franja ha quedat
delimitada pel carrer de
Navarra, englobant el nucli
antic i bona part del centre,
i pel carrer de la Ciutat Vila
Jardí, ja a la zona d’Ocata. La
inversió que s’hi dedica és de
17.553,88 euros. L’empresa
encarregada d’executar-la ha
estat Lonix Invest SL.

Passos de vianants pintats de nou. DOMÈNEC CANO

JOVENTUT

Nova vida per a l’Espai Jove Ca n’Humet
L’equipament, reformat i amb més atractius, serveis i activitats per a joves, reobrirà quan la
pandèmia ho permeti

L

a reforma i millora de l’Espai
Jove Ca n’Humet ja està
enllestida, si bé cal esperar
que la situació pandèmica
permeti que l’equipament reobri
les portes. Quan arribi el moment,
i amb les mesures preventives
que indiquin les autoritats
sanitàries, els i les joves hi
trobaran un nou Espai Jove, amb
més serveis i atractius.
L’objectiu principal és que es
converteixi en un autèntic punt
de trobada i en un element
impulsor i catalitzador per a
l’associacionisme juvenil i els
diversos col·lectius que l’integren.
Dues persones, que fan tasques
educatives de carrer, seran a Ca
n’Humet de forma regular per
dinamitzar l’espai. I és que no
sols s’hi han fet obres, sinó que
també s’hi han introduït canvis en
el funcionament i s’amplien les
activitats i els serveis que oferirà a
la gent jove. Hi haurà, a més, nous
jocs i materials a la seva disposició.
Es vol obrir l’Espai Jove cada
tarda, de dilluns a dissabte, i dos
matins a la setmana. A l’entrada,
els i les joves hi trobaran un nou
punt d’informació juvenil. Allà
els atendrà una persona formada
expressament per assessorarlos sobre temes del seu interès,
incloent-hi ajuts i serveis. Els i les
joves s’hauran d’adreçar al mateix
punt d’informació juvenil per
utilitzar les sales de l’equipament,
ja sigui a títol particular o per durhi a terme reunions o activitats
d’alguna entitat. Tindran l’opció
de reservar-les de forma puntual
o estable.
Just al costat de l’entrada
principal, on es troba el punt
d’informació, s’alça la nau
principal de l’equipament, un

El punt de trobada s'ubica a la nau principal de l'antiga fàbrica. DOMÈNEC CANO
ampli espai que acull el punt de
trobada. S’hi ha col·locat mobiliari
i elements nous, com una taula
de ping-pong, un billar, un futbolí
i diversos jocs de taula. També
disposa de connexió wifi gratuïta,
així com d’un ordinador amb
connexió a Internet. Alhora, s’ha
ampliat la biblioteca d’aquesta
nau amb revistes i llibres sobre

HORARI

Quan les mesures sanitàries
ho permetin, es vol obrir el
centre cada tarda, de dilluns
a dissabte, i dos matins
a la setmana

viatges, feminisme o medi
ambient, entre d’altres temes.
La sala gamer és una altra de les
novetats. Hi ha una videoconsola
PlayStation 5, amb diversos jocs
no violents i per gaudir-ne en
grup, així com una nova pantalla
de televisió. En un altre espai
d’aquest gran edifici es troba
l’aula d’estudi, que serà sempre
oberta, si bé un cop a la setmana
també hi haurà una persona que
oferirà el seu suport a estudiants.
Entre altres espais, hi ha també
una sala polivalent apta per a la
dansa o altres usos.
Els canvis en el funcionament de
l’Espai Jove responen al Pla local
de joventut que s’està elaborant
i que es preveu aprovar al Ple

municipal del març. Pel que fa a
les obres, s’ha actuat a la coberta
d’aquest antic edifici industrial
per eliminar-hi les filtracions
d’aigua. També s’han mogut
envans per redefinir espais i
crear nous magatzems. Alhora,
s’ha millorat la climatització i
la il·luminació de l’espai amb
nous llums LED. L’Ajuntament ha
invertit 24.000 euros en les obres i
9.843 euros més en la compra dels
nous elements i materials, amb
l’IVA inclòs. Aquesta remodelació
de l’Espai Jove és complementària
a la dels bucs d’assaig, que es
van ampliar i reformar el 2019
amb l’equipament necessari
per poder-hi tocar i enregistrar
música. Es troben també a Ca
n’Humet, però amb accessos i
magatzems independents.
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ACTUALITAT

Ajuts i acció municipal per pal·liar la crisi de la pandèmia
L’Ajuntament preveu potenciar el Pla de reactivació amb la incorporació dels romanents
al pressupost municipal

E

s compleix un any de la
detecció de les primeres
infeccions a Catalunya
del coronavirus que provoca
la COVID-19. La pandèmia
d’aquesta malaltia ha causat una
crisi mundial de salut pública
que n’ha provocat, alhora, una
altra de social i econòmica.
Aquest fenomen global colpeja
les persones i les empreses de
tot arreu. Com a administració
més propera a la ciutadania, els
ajuntaments són el primer dic de
contenció d’aquesta crisi.
L’Ajuntament del Masnou ha
mobilitzat recursos humans,
econòmics i materials per
ajudar la ciutadania a parar el
cop i perquè el municipi pugui
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recuperar-se tan aviat com
sigui possible. Tot plegat s’ha
emmarcat en el Pla de reactivació
social i econòmica “Al Masnou
vencem la COVID”, aprovat de
forma definitiva pel Ple del
mes de gener, sobre la base del
document aprovat inicialment a
la sessió del juliol de l’any passat.
Inclou mesures en tots els
àmbits, des del sanitari fins al de
l’emprenedoria, passant pels de
l’educació i la cultura. El consistori
preveu dedicar-hi més recursos
econòmics quan pugui incorporar al
pressupost del 2021 els romanents
municipals (estalvis) acumulats
durant els darrers anys. També amb
els ajuts que s’espera que aportin
administracions supramunicipals.

HABITATGE
L’Ajuntament ha de convocar de forma imminent, entre finals de
febrer i març del 2021, els ajuts extraordinaris destinats a famílies
per a l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual (bases
aprovades al Ple municipal del 29 d’abril del 2020).
Dotació: 150.000 euros (quantitat aproximada i provisional).

Davant d’un any encara difícil,
però que ha de ser el de la
superació de la pandèmia,
gràcies a les vacunes, i el de la
recuperació social i econòmica,
l’Equip de Govern fa balanç
d’algunes de les accions dutes a
terme i dels ajuts concedits des
de l’inici de la crisi.

CASALS D’ESTIU
(SERVEIS
SOCIALS,
INFÀNCIA I
ESPORTS)
Fakaló infantil i Campus
Esportiu Fakaló
Import total de les
subvencions de les places:
60.020 euros.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Ajuts especials per la COVID-19 atorgats a empreses i persones autònomes (any 2020)*
S’han concedit a 131 persones i empreses. Import total: 102.950,55 euros.
*A aquestes subvencions especials per la crisi de la COVID-19, cal sumar-hi 23.246,14 euros per a la
concessió de subvencions ordinàries durant l’any 2020.
*Dades del 2020. Es preveu aprovar les bases de nous ajuts i convocar-los durant el 2021.
Ampliació de la campanya “Queda’t” per promocionar el comerç local
El 2020 s’ha dotat amb 10.000 euros la campanya “Queda’t”, sortejats en vals de 100 i 200 euros que
s’han de gastar en comerços locals. Podien participar en el sorteig dels vals les persones que feien
compres al Masnou. La dotació de la campanya del 2019 havia estat de 3.000 euros.

SERVEIS SOCIALS
CULTURA
Subvencions i programes
de suport destinats a
agents culturals afectats
per les mesures preses per
les autoritats competents
per fer front a la pandèmia
de la COVID-19.
Import dels ajuts concedits:
26.300 euros atorgats a 17
agents culturals.

A més de les accions i serveis que se citen a continuació, i de moltes
altres prestacions, els Serveis Socials municipals han posat en marxa
durant el 2020 el nou Servei d’Acompanyament Socioeducatiu per a
Infants i Adolescents en Risc (SIAF).
Servei d’Ajuda a Domicili (per a persones dependents):
211 persones beneficiàries (en tancar el 2020).
Servei de Teleassistència: 637 persones beneficiàries (en tancar el 2020).
Distribució d’aliments i d’altres productes de primera necessitat a través de La Sitja
i de targetes d’alimentació: 823 persones beneficiàries durant el 2020 (en col·laboració amb
Creu Roja, Càritas i Temps i Compromís).
Detecció de necessitats i acompanyament telefònic de la gent gran (persones empadronades
majors de 65 anys)
TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES

1.806

Persones derivades a Serveis Socials

39

Persones a les quals els fan altres seguiments continuats

30

Persones que manifesten que no necessiten res

1.133

Persones no localitzades per telèfon

220

Persones amb les quals ha estat impossible contactar

369

Persones difuntes

15

Col·laboració en el projecte de voluntariat per a les demandes no sanitàries de persones
vulnerables i gent gran durant el confinament domiciliari, amb Protecció Civil i la Xarxa de
Suport Mutu. Un total de 37 voluntaris i voluntàries van atendre 68 persones.
Col·laboració amb altes administracions i Creu Roja per habilitar al Complex Esportiu un
centre d’acollida a les persones sense sostre durant el confinament: 65 persones ateses.
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COMUNITAT

NADONS

Campanya per la
seguretat de la gent gran

L

A

Benvinguts i benvingudes!

a pandèmia ha obligat a canviar la tradicional fotografia que
es fa anualment als nadons nascuts cada any. Malauradament,
l’edició del 2020 no s’ha pogut fer reunint-los a l’escalinata del
mirador del Bellresguard. En el seu lloc, es va convocar les famílies
perquè enviessin les seves fotografies
i fer-ne un muntatge. Aquest n’és el resultat. Benvinguts, nadons
nascuts el 2020!

Mossos d’Esquadra i Policia Local difonen
consells al mercat setmanal
gents dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia
Local van ser el 2 de
febrer al mercat setmanal per
explicar i difondre consells
de seguretat útils per a tota la
ciutadania, però especialment
adreçats a la gent gran.
Les recomanacions es podien
classificar en dos blocs: ajuda
de l’entorn a persones grans o
dependents, i evitar robatoris
al carrer i als comerços. Així,
la campanya subratllava la
importància del fet que el veïnat,
les amistats o les famílies de les
persones grans o dependents
hi mantinguin el contacte i els
prestin ajuda, parant atenció a
senyals que puguin indicar que
no estan sent ben tractades i
interessar-s’hi si fa dies que no
veuen la persona. Davant de
qualsevol indici, es pot avisar
els cossos policials, els serveis
socials municipals o el CAP. En cas
d’emergència, cal trucar al 112.
Pel que fa a la prevenció de
robatoris, tant al carrer com

en comerços, es recomana
dur sempre ben custodiats els
diners, en bosses en bandolera
al pit i amb tancaments segurs,
i dur-ne només la quantitat
aproximada que es necessita. No
s’ha de fer ostentació d’objectes
de valor o de diners ni refiarse si algú desconegut intenta
distreure’ns. També s’ha de parar
molta atenció en llocs amb
aglomeracions de gent. A més, i
entre altres consells, és important
ocultar el codi PIN quan es paga
amb targetes de crèdit i anul·larles immediatament si es perden o
algú les sostreu.

A gents d'ambdós cossos informaven
les persones que transitaven pel
mercat setmanal. MIREIA CUXART

La reina Carnestoltes celebra aquest carnaval atípic
visitant escoles

L

a reina Carnestoltes va visitar
diverses escoles del municipi el
divendres 12 de febrer, seguint les
mesures preventives davant la COVID19. En concret, va anar a les escoles
Ocata, Lluís Millet, Ferrer i Guàrdia i
Rosa Sensat, que són els centres que va
poder visitar tenint en compte la seva
atapeïda agenda. Va felicitar aquest
carnaval estrany i va saludar les nenes i
nens dels cursos d’educació infantil (P3,
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P4 i P5). A l’Escola Lluís Millet també va
passar una estona amb l’alumnat de 1r
i 2n de primària. Malgrat que enguany
la COVID-19 ha aigualit el carnaval a
tot arreu, la reina Carnestoltes va voler
compartir les seves ganes de gresca
amb els infants masnovins, cantant i
ballant amb ells. A més, els nens i nenes
van mostrar-li les seves disfresses i
van explicar-li de què es pensaven
disfressar durant el cap de setmana.

 ens i nenes paren atenció a les cançons i les paraules de la reina
N
Carnestoltes. CEDIDA

IGUALTAT

La pandèmia no atura les reivindicacions
del Dia de les Dones
El Masnou acull diversos actes adaptats a les mesures preventives contra la COVID-19

E

l 8 de març és el Dia
Internacional de la Dona. La
pandèmia de la COVID-19
impedeix que es puguin convocar
mobilitzacions presencials
multitudinàries per exigir la
igualtat efectiva entre homes
i dones i que totes les dones
puguin exercir íntegrament i de
forma constant els seus drets,
començant pel dret a no patir cap
mena d’agressió.

la pandèmia. N’hi ha que estan
previstos de forma presencial,
però que poden canviar al format
virtual si és necessari.

Amb tot, les entitats i l’Ajuntament
del Masnou han organitzat un
extens programa d’actes adaptats
a les mesures preventives que
indiquen les autoritats sanitàries.
Es recomana, però, estar al cas
de possibles modificacions,
sempre en funció de l’evolució de

#RECORDEMLES

L’acte central tindrà lloc el
dimarts 9 de març, a les 18 h, a
l’Espai Escènic Iago Pericot. No
s’ha programat el mateix dia 8
davant la previsió que es pugui
convocar una vaga feminista.

A les xarxes socials
s'utilitzarà aquesta etiqueta
per homenatjar dones
del nostre entorn

S’hi presentarà el documental
Dones en temps de crisi, que
vol contribuir a pluralitzar i
donar més representativitat a
les aportacions essencials de
les dones en el context de la
pandèmia. Tot seguit, es llegirà el
manifest del Dia de les Dones.

Fins i tot s’estendrà fins al 18
d’abril, dia en què es recordaran
les treballadores del sector tèxtil
masnoví amb un itinerari guiat.
Es pot consultar el programa
complet a l’agenda d’aquest
número d’El Masnou Viu, al web
municipal i a través de les xarxes
socials.

A més, i durant tot el
mes de març, hi haurà
una quinzena d’actes al
Masnou. Per exemple, a
les xarxes socials es durà
a terme la campanya
#Recordemles, en
homenatge a dones del
nostre entorn. També hi
haurà exposicions, un
col·loqui, teatre, tallers,
presentacions literàries...

La TecnoGirl divulga la ciència i la tecnologia
entre la gent jove
Un dels objectius prioritaris del projecte és divulgar les vocacions
tecnològiques entre les noies

L

a Biblioteca Joan Coromines
acull al Masnou el projecte
TecnoGirl, creat per divulgar
la ciència i la tecnologia durant la
secundària i, a més, vol fomentar
les vocacions tecnològiques entre
les noies per acabar amb la bretxa
de gènere.
Entre l’11 i el 25 de març es podrà
veure a la Biblioteca l’exposició
“Dones i tecnologia”, que posa
en valor el paper de les dones
en els àmbits de la ciència i la
tecnologia. Permet conèixer
les trajectòries personals i

professionals d’onze dones
que tenen un paper rellevant
en l’àmbit de la ciència i la
tecnologia. A més, i en paral·lel, hi
ha una versió digital de l’exposició
que es pot visitar al web
www.tecnogirl.tecnocampus.cat,
que s’inicia amb un recull de
25 dones referents i que es vol
ampliar amb la col·laboració
ciutadana.
La TecnoGirl també organitza
tallers de tecnologia, ciència
i artístics per acostar els i les
estudiants, i el públic en general,

a noves metodologies. Són
tallers curts, intensius i pràctics
que es fan en deu biblioteques
del Maresme, en alguns casos
de forma virtual, a causa de
la pandèmia. A la Biblioteca
masnovina se n’organitzen
quatre, entre els mesos de març
i juliol. El primer, “Bibliolab:
Robots”, anirà sobre tecnologia,
ciència i art. Tindrà lloc en format
virtual, l’11 de març, i serà a càrrec
de la il·lustradora Sandra Uve.
Es pot consultar més informació
sobre totes les activitats de la
TecnoGirl a les xarxes socials de

la Biblioteca Joan Coromines i al
web esmentat del projecte, liderat
pel TecnoCampus de Mataró.
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CULTURA

La qualitat, ben present en el cicle d'arts visuals
La Casa de Cultura i l’Espai Casinet acullen al febrer exposicions de primer
nivell, de Leticia Feduchi i Xavi Rodríguez

L

a programació estable
d’arts visuals ha fet coincidir
aquest mes de febrer dues
exposicions de molta qualitat
a les dues sales d’exposicions
del Masnou. La Casa de Cultura
acull la mostra “Doble”, de Leticia
Feduchi, entre el 29 de gener i el
21 de febrer. A l’Espai Casinet s’hi
pot veure l’exposició “El cielo está
enladrillado”, del masnoví Xavi
Rodríguez, fins al 28 de febrer.
Ja al març, el dia 5, s’obren dues
mostres vinculades al Dia de
la Dones. D’una banda, la de la
il·lustradora Sandra Uve, amb

FEMINISME

El públic pot veure al març
dues mostres vinculades al
Dia de la Dones, de Sandra
Uve i Núria Melero

obres que reivindiquen a les
inventores. De l’altra, l’artista
Núria Melero connectarà art i
natura per fer-nos reflexionar
sobre la nostra condició i la nostra
manera de ser al món.
Tornant a les mostres del febrer,
Feduchi exposa al Masnou els
quadres que va pintar durant
el confinament de la primavera
passada. Les flors i les fruites
que tenia a mà en són les
protagonistes. Alguns dels
quadres estan emparellats,
resultat de l’exercici que ha fet
l’artista en pintar el mateix motiu
amb algunes variacions, per
concloure que és impossible
pintar dos cops el mateix quadre.
L’exposició compta també amb
algunes peces de ceràmica.
Es pot afirmar que aquesta
mostra permet cloure la primera
exposició de l’artista al Masnou,
que es va haver de suspendre
per la declaració del primer

Obertura de la mostra "El cielo está enladrillado", a l'Espai Casinet.
RAMON BOADELLA

estat d’alarma provocat per la
pandèmia de la COVID-19.
En paral·lel, Xavi Rodríguez
ofereix al públic una mostra
pluridisciplinària, amb
ceràmiques, veu, pintura,
dibuix... Les peces, amb colors
llampants, són les primeres que
s’exposen després de la recent
reforma de l’Espai Casinet. I
aprofiten bé la sala, ja que no
sols s’han instal·lat a les parets,

sinó que també han colonitzat
el terra. El mateix Rodríguez
explica que “és una exposició que
juga amb diferents llenguatges
artístics per investigar el valor
processual de l’inconscient en la
creació artística, amb un intent
de poder articular un discurs
automàtic que posi en crisi i
posi de manifest l’acte de crear
com un acte de fe [...]. Un joc
de sospites per oferir diferents
possibilitats de veritats”.

Nova retolació a l’Espai Escènic Iago Pericot

L

es darreres setmanes s’han
culminat les tasques per
reforçar la imatge de l’Espai
Escènic i del nom que duu des de
l’octubre del 2019, Iago Pericot,
en reconeixement a la trajectòria
professional d’aquest cèlebre pintor,
escenògraf i director d’escena
masnoví, mort l’agost del 2018.
Així, s’ha retolat el nom de
l’equipament amb lletres ben
grosses a la façana de vidre de la
sala, cosa que el fa ben visible des
de l’exterior. També s’hi ha col·locat
un plafó que permet consultar la

programació d’arts escèniques.
A dins, al vestíbul i altres espais
interiors, s’hi han pintat de nou
les parets, amb els colors que
identifiquen l’Espai Escènic Iago
Pericot, el vermell i el negre, i s’hi ha
renovat i millorat la senyalització.
La inversió que s’hi ha fet és d’uns
15.000 euros, aproximadament. El
disseny de la retolació és obra de
Josep Puig. Les feines les han dut a
terme l’empresa Cau d’Imatge i les
brigades municipals. L’Espai Escènic
Iago Pericot es troba a l’antic recinte
fabril de Ca n’Humet, que també
estrena un rètol que l’identifica.

Vista de la façana de la sala. DOMÈNEC CANO
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DOMÈNEC CANO SENTIES

Jordi Navarro Mercadé | Mestre i director d’escola jubilat

“Els nens són capaços de normalitzar la cosa més
horrible del món sense passar-ho malament”
“La jubilació la porto fatal, però
m’hi vaig adaptant. Necessito
l’estrès i me’l fabrico. Continuo
llevant-me a les sis del matí i
em dedico a escriure, pintar,
fer tertúlia... Necessito el
soroll del pati per concentrarme”, confessa Jordi Navarro.
Durant l’hora llarga que ha
durat l’entrevista no ha deixat
de transmetre passió per la
professió que ha exercit durant
dècades: “Tinc vocació de
relació amb els nanos. M’ho
passo molt bé i hi connecto
molt. M’ho he passat molt bé
treballant, amb un estrès molt
positiu.”
Va començar a fer de mestre
en una escola de Barcelona.
Al cap d’uns anys va venir
al Masnou, a fer de mestre a
l’Escola Marinada. “Vaig posar
un anunci a La Vanguardia i em
va cridar l’Amparo Vàzquez,
quan l’escola era a la plaça
d’Espanya”, recorda. “El meu
gran aprenentatge com a
mestre el vaig fer allà”, afegeix.
En aquesta escola ja va fer
de director uns anys, abans
d’entrar a l’Escola Ocata, on va
començar com a mestre, però
ràpidament es va encarregar
també de la direcció, fins
a jubilar-se, en acabar el
curs passat. “Sempre m’ha
interessat la direcció; jo soc
manaire de mena”.

CEDIDA

Ha compaginat durant més de vint anys les
tasques de mestre i de director.
Vaig trobar la manera de fer-ho. He partit de la base
d’entendre l’escola com un conglomerat de persones
que treballem per a un únic motiu: educar unes
criatures. I fer-ho com una tribu. Sempre he intentat
relligar tot l’equip humà, des del cuiner fins als pares i
els nens, passant pel porter, la senyora de fer feines...
per tothom. Tots som l’escola. Quan una escola pot
relligar tot això i tothom treballa en conjunt, a més a
més del que li toca i li pertoca... Carai, això funciona!
Treballar d’aquesta manera és el que m’ha empès tots
aquests anys. I tenir un projecte determinat; no ser una
escola més, sinó una que tingui alguna cosa especial.
Com era l’Escola Ocata quan va entrar-hi?
Hi havia un perfil en l’alumnat molt determinat, molta
immigració. Això no ha canviat gaire, quant al nombre,
però sí la projecció de l’escola envers la gent del poble,
la seva imatge. El primer any que vaig entrar a treballarhi vaig sentir opinions al poble que deien “Ai, pobrets”,
respecte als nens als quals els havia tocat matriculars’hi. Vaig pensar: “Caram, sí que anem malament.” I
l’Escola Ocata no era un infern, ni molt menys, però
d’alguna manera tenia una imatge xunga.
Per què?
Hi va haver un fenomen d’immigració molt important.
Com que era una escola amb places lliures, rebia un
degoteig d’alumnes nous a mig curs que normalment
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formen part de famílies que es traslladen a un altre
lloc de manera forçada, no per gust. I la gent que
t’arriba a mig curs no ve perquè sigui l’escola que els
interessa, sinó perquè els ha tocat. Fer de col·lector
és greu per a una escola. A la preinscripció només
s’hi presentaven una dotzena de nens per entrar a
P3. El que jo volia canviar era justament això, que la
gent es disputés les places per entrar-hi. I crec que
n’hem canviat la imatge i que la majoria de famílies
s’hi matriculen perquè n’han sentit a parlar-ne bé,
coneixen el projecte i volen venir aquí.
Abans hi havia algun problema amb el projecte
educatiu?
Era una escola que feia un ensenyament normalitzat.
A mi sempre m’ha apassionat molt l’art. Serveix per
incloure, per relacionar les famílies i per mostrar una
bona imatge de l’escola a la gent del poble. Així doncs,
durant anys, vam treballar el tema de l’art, que permet
fer moltes coses. La gent va començar a veure aquesta
escola com alguna cosa més que un gran edifici
modernista que acull els alumnes que no tenen cap
altre lloc on anar. No és una escola d’art, però vehicula
moltes coses amb l’art: l’estètica, els processos...
Com heu fet que l’art sigui el fil conductor
de l’escola?
Donant a l’art la qualitat i l’envergadura que té.
Continuem tenint les assignatures habituals,
però hem fet que la plàstica tingui la dignitat que

ENTREVISTA
mereix i hem introduït l’art en
coses bàsiques. És un element
propiciador del rendiment
acadèmic. Un tema de socials
o les matemàtiques també es
poden treballar amb la plàstica.
Per exemple, per fer el mosaic
de fustetes que es va exposar
recentment a la plaça Nova de les
Dones del Tèxtil els alumnes van fer
tot un procés matemàtic.
L’art també millora la percepció
crítica de les obres dels altres i de
la pròpia. A més, permet que els
infants menystinguts en altres
àrees siguin ben valorats pels
seus companys, perquè potencia
elements emocionals i aporta
competències. Vam fer un estudi i
vam veure que el rendiment escolar
havia millorat. La plàstica parteix de
dibuixar, de pintar i de fer volums,
però també, i a banda de l’estètica,
treballa la part emocional. A la
plàstica tothom hi ve amb ganes,
se senten bé i útils, propicia coses i
estableix ponts amb les altres àrees.
Es tracta del mètode de treball
per projectes que està de moda,
però adaptat a l’art?
No penso que sigui una moda ni
que sigui nou. En gran part, es
tracta de fer un treball holístic
i de treballar les intel·ligències
múltiples. Per tant, les assignatures
no s’han de parcel·lar; al contrari,
s’ha de fer veure que tot té
connexió amb tot. Les escoles que
volem ser alguna cosa més que
transmissores de coneixement fa
anys que treballem per projectes.
Fa que els nens tinguin criteri propi,
que és bàsic per a les intel·ligències
múltiples, i propicia un
desenvolupament humà complet.
L’art aporta flexibilitat cognitiva, que
és la capacitat de canviar estratègies
estructurals. És a dir, et permet ser
flexible. Quan aprens la creativitat
en l’art pots aplicar-la a tot arreu. I
és fonamental. La tendència actual
del treball per projectes serveix per
ampliar coneixements i fa que els
nanos que potser no tirarien gaire
arribin a tirar molt. I els que sí que
tiren, encara ho fan més.
Així doncs, l’art aporta eines
i motiva.
Sí, però té un inconvenient.
Necessites mestres molt
polivalents, que sàpiguen una mica
de moltes coses. A banda, una de

les coses que els mestres tenien
prohibida era dibuixar una poma
o un arbre a la pissarra, perquè
creen un estereotip i els nens
el repeteixen. Anem a mirar els
arbres al pati i els dibuixem. Amb
la poma, si els dius que la dibuixin,
et pregunten quina poma han de
dibuixar. És a dir, no fan com nens
d’altres escoles, que tots dibuixen
la típica poma vermella. Aquests ja
saben que les pomes són de molts
colors i que, segons com te la miris,
la dibuixaràs diferent. Picasso deia
que tot nen és un artista quan
encara no sap dibuixar.
El repte és conservar l’artista que
són quan tenen tres anys i no tallarlos les ales. A l’escola només tenim
els colors blau, groc, vermell, blanc
i negre. No n’hi entren més perquè
amb aquests els tenim tots. Hi ha
escoles que tenen tota la paleta de
colors. Aquí no. Aquí se la fabriquen.
Poden fer tots els matisos de verd
que vulguin. Xalen com bojos fent
un color carbassa o un verd. I no
cal explicar-los la teoria dels colors,
perquè ja ho veuen. Tot el que
experimenten se’ls queda gravat i els
potencia el talent creatiu.
Aquest darrer any ha estat una
bogeria, per la pandèmia. Com
us ho heu fet i quins efectes està
tenint?
Els que han viscut la pitjor part
han estat els nens. I hi ha hagut
un gran sacrifici per part dels
mestres. Durant el confinament,
el fet d’haver d’estar amb els nens
a través de la pantalleta ho ha
dificultat tot molt i es perd la base
afectiva. Al principi hi havia molts
nens desconnectats. L’Ajuntament
va fer un gran esforç per ajudarnos. A la llarga vam sobreviure
gràcies a la regidora d’Educació
i a les maneres de fer de tothom,

"El que ha de fer
el nou pla educatiu és
implicar-hi tot el poble.
I preocupar-nos d'atendre
les famílies despenjades,
la gent que no té eines
ni espais on puguin
treballar els nanos"

i els nens grisos, els que no són
conflictius, ni excessivament
inclusius ni brillants, que te’ls has de
mirar per veure’ls, perquè no passin
desapercebuts. A distància és molt
difícil treballar amb ells. Pateixo
perquè tots aquests no es perdin. El
pitjor va ser el confinament. En no
sentir nens pel poble, vaig tenir la
mateixa sensació que la temporada
que vaig passar a Sarajevo.

CEDIDA

especialment dels mestres. Fins i tot
saltant-nos alguna norma, perquè,
si no, no arribàvem a tots els nens.
Amb l’ajuda de voluntaris i de
Protecció Civil, hem arribat a portar
lots de material, fulls i treballs a les
cases dels nens, sota l’escala, com si
fóssim traficants.
Per als i les mestres tampoc no
deu haver estat gens fàcil.
No s’ha valorat prou l’esforç que
hem fet. Ens hi hem deixat la pell, el
que teníem i el que no. Als claustres
telemàtics hi havia gent molt
tocada. Hi ha hagut molta pressió
i moltes hores de feina. Si això es
repeteix, el desgast serà brutal. Ha
estat molt dur.
I per als infants, en l’àmbit
educatiu, un nou confinament
seria greu, oi?
Sobretot per als mateixos pobres
de sempre, amb els quals fem un
treball inclusiu a l’escola que és
molt important. Sembla mentida,
però encara hi ha famílies que no
tenen mitjans, que és la primera
vegada que tenen un ordinador.
En aquesta situació, els entorns
familiars són bàsics, crucials. Hi ha
gent que encara no viu en aquest
segle i nens amb pares analfabets
en la seva llengua. Aquests nens
són els grans desfavorits si es
queden tancats a casa. Són els
que em preocupen més. Aquests

Durant la guerra de l’antiga
Iugoslàvia?
Sí. Anava a una escola que hi havia
entremig de dos passadissos de
franctiradors. I els nens ho havien
normalitzat. Els nens són capaços
de normalitzar la cosa més horrible
del món sense passar-ho malament.
Tenen una flexibilitat molt gran.
En tot cas, durant el confinament,
veure que no hi eren em va semblar
desolador, era un poble mort.
D’aquí va sortir, en part, la idea
d’engrescar-los a fer koinoboris i que
els pengessin als balcons i finestres,
per mantenir-los actius i fer-los
presents.
Ara s’està començant a treballar
un nou pla educatiu municipal.
Quins són els canvis o accions
més importants que hauria
d’implantar?
El que ha de fer és implicar-hi tot el
poble. I preocupar-nos d’atendre
totes les famílies despenjades,
la gent que no té eines ni espais
on puguin treballar els nanos.
I buscar alternatives per a tots
ells, també per als que estudien
secundària. Hem de reunir-nos i
posar damunt la taula què podem
fer-hi. A l’escola es detecten casos
enormement greus. Potser hauria
d’haver-hi algú dedicat a això, a
detectar aquests casos i, en el cas
dels més petits, oferir i recomanar
molt, molt i molt a les famílies que
portin els nens a les escoles bressol,
perquè prou mancances tenen a
casa. Hi ha famílies a les quals han
d’adreçar-se els Serveis Socials
sense esperar que hi vagin elles.
Moltes no demanen res perquè no
saben ni que ho poden demanar.
També cal que la immigració porti
els seus infants a les escoles bressol.
Costa molt incorporar els nens que
arriben a l’escola, amb tres anys,
sense socialitzar; es nota molt.
Porten mancances que generalment
arrossegaran sempre.
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PUNT DE TROBADA

El Jutjat de Pau, dos segles al servei dels masnovins
i masnovines
A més de tramitar matrimonis i altres expedients del Registre Civil, la seva
funció principal és apropar l’Administració de Justícia a la ciutadania

A

l Masnou hi ha un jutge de
pau des del 1820, segons
consta en documents
dipositats a l’Arxiu Municipal.
Tanmateix, la figura del jutjat
de pau a l’Estat espanyol es
va crear l’any 1985. De fet, la
figura del jutge de pau, present
al Masnou des del 1820, prové
originàriament de la França del
1790, en plena transformació
revolucionària.
Un decret promulgat el 22
d’octubre del 1855 va establir que
la figura del jutge de pau havia de
ser exercida per una persona del
municipi, durant dos anys. Segons
la legislació de l’època, per ser
jutge de pau calia tenir 25 anys
o més, nacionalitat espanyola,
ser veí del poble, i saber llegir i
escriure. L’any 1870, amb la Llei
2/1870 es va crear el Registre Civil,
com a contraposició dels registres
parroquials. Amb aquesta llei, es
permetia al jutge de pau registrar
els naixements, matrimonis i
defuncions al municipi. El Jutjat
de Pau del Masnou ho fa des del
1871. El fons documental del
Jutjat de Pau està dipositat
a l’Arxiu Municipal des de
l’any 2000.
Actualment, la funció principal
del Jutjat de Pau és apropar
l’Administració de Justícia a la
ciutadania, perquè no hagi de
traslladar-se a altres localitats.
A banda, al jutjat es tramiten
expedients i s’expedeixen
certificats del Registre Civil, com
actes de naixement, defuncions,
matrimonis, fes de vida... Una de
les tasques més importants que
duu a terme és la celebració de
matrimonis civils al mateix jutjat.
Situat a l’Edifici Centre, compta

amb una sala dedicada a aquesta
finalitat, si bé també es poden
celebrar a la sala de plens de
l’Ajuntament. Finalment, el Jutjat
s’encarrega de rebre i entregar
els documents o exhorts judicials
a les persones que tinguin un
procediment, ja sigui civil o penal,
amb l’Administració de Justícia.
L’any 2019, el Jutjat de Pau va
dur a terme un total de 1.959
tramitacions, entre matrimonis,
naixements, defuncions i
documents o exhorts judicials.
Això suposa una mitjana d’unes
sis persones ateses al dia. Els
documents o exhorts judicials
van ocupar la gran majoria de
procediments, amb un total de
1.628, mentre que les anotacions
relacionades amb naixements,
matrimonis i defuncions van ser
331. Si es desgranen aquestes
dades, el Jutjat de Pau va tramitar
99 matrimonis, 145 naixements,
87 defuncions, 418 exhorts
penals, 741 exhorts civils i 469
exhorts del Registre Civil.
Durant el 2020, la pandèmia de la
COVID-19 també n'ha afectat el
funcionament. Des de l’estiu, atén
presencialment, amb les mesures
preventives que indiquen les
autoritats sanitàries. Abans,
durant el confinament domiciliari
de la primavera, s’hi prestaven
serveis mínims, amb una sola

DESIGNACIÓ

El Ple municipal va nomenar
l'actual jutge titular,
Francesc Xavier Serra
i Virgili, l'any 2018

Sala del Jutjat de Pau on se celebren matrimonis. JUTJAT DE PAU
persona de l’equip treballant-hi
presencialment.
L’equip del Jutjat de Pau està
format per quatre persones de
l’Administració de Justícia, a
més dels dos jutges, el titular i
el suplent. El titular és Francesc
Xavier Serra i Virgil i el suplent
és Joan Valls Guzmán. Els
altres càrrecs que integren el
Jutjat de Pau i que depenen
de l’Administració de Justícia
són la secretària judicial, un
gestor, una tramitadora i un
auxili judicial. El jutge de pau
presideix la celebració de
matrimonis i signa documents,
com actes de naixement
i defuncions, entre altres
funcions. Antigament, el
jutge de pau també podia fer
judicis de faltes, assistir a un
desnonament o fer aixecaments
de cadàvers.
L’actual jutge de pau del
Masnou és Francesc Xavier
Serra i Virgil, des del 2018,
però va començar a exercir el
càrrec el 2015, com a suplent
de l’anterior titular, Josep

Vendrell i Torres, que va morir
el 2018. La designació del jutge
de pau la fa el Ple municipal,
amb mandats de quatre anys,
prorrogables sense limitació,
fins al nomenament d’una altra
persona. El Ple va considerar que
Francesc Xavier Serra i Virgil és
una persona idònia per exercir el
càrrec. Anteriorment, havia estat
regidor i primer tinent d’Alcaldia
de l’Ajuntament del Masnou,
així com conseller comarcal
del Maresme. És historiador,
formador i ha col·laborat en
diverses organitzacions no
governamentals. A més, ha
treballat en matèria de drets
humans i amb la qüestió del
Sàhara Occidental, visitant llocs
com Tindouf i Alger.
El Jutjat de Pau es troba a l’Edifici
Centre. Es recomana contactar-hi
per telèfon (93 555 07 13) o per
correu electrònic (jp.elmasnou@
xij.gencat.cat). També disposa
de fax (93 555 50 75). L’horari
d’atenció és de 9 a 14 h, de
dilluns a divendres, si bé pot
patir modificacions en funció de
l’evolució de la pandèmia.
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Del 19 de febrer al 21 de març de 2021

FEBRER

MARÇ

DISSABTE 20

DIVENDRES 5

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Señor StetS Lonely Orkestar
Benvinguts al cabaret en què el Senyor
StetS Lonely Orkestar presenta i
acompanya un grup selecte d’alguns
dels artistes de circ més hàbils i
sorprenents del Maresme. Amb
trajectòries internacionals i diverses,
ens acostaran a les manifestacions
més sorprenents i captivadores del circ
contemporani. Amb actuacions de Sofia
Demichelli, Pablo Domishowsky i Duo
Laos. Per a tots els públics.
Preu: 10 euros.
Venda d’entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DIUMENGE 21

De 10 a 13 h
Lloc: Davant l’OAC (c. de Roger de Flor, 23)
Reparatruck
Vols reparar aquell petit electrodomèstic
que fa temps que està fet malbé? Vine a
la Reparatruck!
La Reparatruck és una furgoneta
equipada amb eines i que compta
amb l’assistència de personal tècnic
que mostra com autoreparar petits
electrodomèstics, bicicletes i aparells
informàtics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme.

DISSABTE 27
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Orquestra Parfills
Concert espectacle i xou de l’Orquestra
Parfills amb música de tota la vida, amb
12 músics a l’escenari i una durada d’una
hora i vint minuts. Entrada gratuïta.
Aforament limitat.
Reserva d’entrades a:
gentgran@elmasnou.cat.
Ho organitza: Orquestra Parfills, amb
la col·laboració de l’Ajuntament del
Masnou.

DIUMENGE 28
11 h
Inici a la plaça de l’Església de Sant Pere
Itinerari “El Masnou, terra de mar”
Emocionant i enriquidora passejada
pels carrers, edificis i racons més
sorprenents del Masnou. Comença a la
plaça de l’Església i finalitza al parc del
Llac. Places limitades.
Informació i reserves a
www.elmasnou.cat o a l’Oficina de
Turisme del Masnou (tel. 93 557 18 34
/ turisme@elmasnou.cat). Cal respectar
les directrius de l’organització davant la
COVID-19.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.
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19 h
Lloc: Sala Pere Pujadas de la Casa
de Cultura
Obertura de l’exposició “Les dones
del felpudo”
La sol·licitada i premiada il·lustradora
del Masnou Sandra Uve presenta una
mostra de divuit retrats de dones
enginyeres i inventores dels principals
sistemes i objectes funcionals de
les cases (petits i grans sistemes i
electrodomèstics). Representades per
la il·lustradora, hi trobareu des de la
inventora del rentavaixelles o el wifi,
fins a la dissenyadora del sistema de
calefacció amb gas, l’elèctric o el forn i
la nevera.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
19 h
Lloc: Espai Casinet
Obertura de l’exposició “Núria
Melero. Gravats”
L’artista i educadora Núria Melero
exposa les sèries “Chicago”, conjunt
d’obres d’impressió digital de gran
format inspirades en la seva estada
en aquesta ciutat nord-americana; i
“Mediterrani”, obres realitzades amb la
col·laboració del mar, atès que l’artista
ha volgut que sigui l’aigua qui deixi la
seva empremta a les planxes. També s’hi
podran veure alguns dels seus treballs
realitzats amb tècniques gràfiques
tradicionals.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DISSABTE 6

De 9 a 14 h (dissabte 6 i diumenge 7)
Lloc: Sala B de Ca n’Humet
Formació: Dramatúrgia audiovisual,
amb La Teatral
Acció formativa que es duu a terme
en dos dies (6 i 7 de març) en què
es crearà el guió d’un curtmetratge
sobre la història del Masnou i es podrà
aprendre a utilitzar els recursos propis
del cinema. També es rodarà el film
perquè els participants esdevinguin els
actors i actrius protagonistes. El darrer
dia es projectarà el resultat tot menjant
unes crispetes. A partir de 15 anys.
Places limitades. Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
11 h
L’Hora del Conte virtual
Per a infants a partir de 3 anys. A càrrec
de la companyia Patawa. El ratolí Valentí
descobreix el vi és un conte amb titelles
que ens explicarà la història d’un ratolí
que s’escapa del cau per descobrir d’on
surt el vi, visitar les vinyes en diferents
èpoques de l’any, veure com surten
els pàmpols, conèixer les tasques dels
pagesos i, finalment, la verema.
Molt content pels seus descobriments,

celebrarà el seu aniversari amb suc
de raïm.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.
12 h
Lloc: Centre Enoturístic i Arqueològic
Vallmora
“Tasta el Masnou”, degustació
de productes locals
Degustació de productes elaborats
al Masnou i maridats amb vi de la
DO Alella. Elisabet Vidal, sommelier
de la Ruta del Vi DO Alella, conduirà
l’activitat. Cal respectar les directrius de
l’organització davant la COVID-19.
Preu: 10 €.
Reserves a www.quedat.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.
17 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Concert coral amb motiu
del Dia de la Dona
Concert a càrrec de Da Capo, una
jove coral disposada a emocionar i a
transmetre el seu amor per la música.
No us perdeu les seves veus ni el seu
ritme ni el seu bon humor. Activitat
inclosa als actes de commemoració del
8 de març. S’ha de fer reserva prèvia
escrivint a igualtat@elmasnou.cat
o trucant al 93 557 18 71.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Be God Is, d’Espai Dual
La companyia Espai Dual presenta un
divertidíssim xou que combina música,
humor i teatre gestual. Aquest delirant i
addictiu espectacle crea un ambient de
gran complicitat amb el públic en què
les preguntes passen a un segon pla i el
joc de “tot serveix” domina l’escena.
A partir de 6 anys.
Preu: 5 €. Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DIMARTS 9
18 h
Lloc: Espai Escènic
Presentació del
documental Dones en temps de crisi
i lectura del manifest
Aquesta sèrie documental sobre les
feines de les dones i els lideratges
femenins vol contribuir a pluralitzar
i donar més representativitat a les
aportacions essencials de les dones en
el context de la pandèmia.
Activitat inclosa en els actes de
commemoració del 8 de març.
Inscripció prèvia escrivint a
igualtat@elmasnou.cat o trucant
al 93 557 18 71.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
Hi col·labora: Observatori de les Dones
als Mitjans de Comunicació.

DIMECRES 10
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)
Col·loqui: “Feminismes
des de la diversitat”
La invisibilitat de les dones amb
discapacitat les ha mantingudes en una
situació de discriminació de gènere
greu: pateixen les mateixes desigualtats
que les altres dones, però amb pitjors
efectes. Amb aquesta taula rodona
posarem la mirada a la diversitat.
Inscripció prèvia a
igualtat@elmasnou.cat o 93 557 18
71. Activitat inclosa en els actes de
commemoració del 8 de març. Subjecta a
l’evolució de la pandèmia. Si les mesures de
les autoritaritats sanitàries ho requereixen,
l’acte es farà en format virtual.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DIJOUS 11

17.30 h
Taller virtual “Tecnogirl: Robots”
Taller de tecnologia, ciència i art, a càrrec
de Sandra Uve. Parlem d’enginyeres
i robòtiques. Hi descobrireu com es
dissenyen els robots i fareu el vostre
propi disseny amb material artístic.
A càrrec de Sandra Uve.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas
Presentació del llibre El Viaje de Haidi,
d’Àngela Landete
Inscripció prèvia a igualtat@elmasnou.cat
o 93 557 18 71. Activitat inclosa en els
actes de commemoració del 8 de març.
Subjecta a l’evolució de la pandèmia.
Si les mesures de les autoritaritats
sanitàries ho requereixen, l’acte es farà
en format virtual.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DIVENDRES 12

18 h
Lloc: Sala Joan Comellas
Taller “Dones i espai públic: una
preocupació cinematogràfica”
De vampires que transiten pels carrers
de la ciutat sota un hijab a joves
justicieres que protegeixen els campus
universitaris, els debats feministes al
voltant dels usos de l’espai públic es
traslladen a les pantalles a través del
cinema i la nova televisió. En aquest
taller es projectaran algunes narratives
de resistència i també s’analitzaran
algunes representacions d’experiències
femenines al carrer, i es desmuntaran
mites i tòpics. Inscripció prèvia a
igualtat@elmasnou.cat o 93 557 18 71.
Activitat inclosa en els actes de
commemoració del 8 de març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DISSABTE 13
11.15 h
Lloc: Espai Casinet

AGENDA
Taller d’introducció a les tècniques
bàsiques de gravat
Amb l’artista Núria Melero. Inscripció
prèvia a igualtat@elmasnou.cat
o 93 557 18 71.
Activitat inclosa en els actes de
commemoració del 8 de març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
18.30 h
Format virtual
Cinema: Las ventanas abiertas
Las ventanas abiertas se situa entre
Madrid i París i segueix l’experiència
de la Boti, l’Empar, la Micheline i la
Jocelyne, quatre dones lesbianes al
voltant dels setanta anys. A través dels
seus relats es poden descobrir les pors,
desitjos i diferències de quatre dones
que no es resignen al pas del temps i
que lluiten per no ser invisibilitzades
per raons d’edat. Més enllà dels tabús,
evoquen els seus amors passats i
presents i demostren que l’amor i
la sexualitat no són exclusius de la
joventut. Activitat inclosa en els actes de
commemoració del 8 de març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DIUMENGE 14

11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Visita guiada a la Mina d’Aigua
Recorregut sota terra per descobrir
un tram d’uns 40 metres de les mines
d’aigua Cresta i Malet, que formen
part d’un laberint de galeries de 27
quilòmetres. L’activitat inclou la visita
al Centre d’Interpretació, en el qual
s’ha recreat l’eixida o pati d’una casa
benestant amb el típic safareig. També
s’hi pot veure una col·lecció d’objectes
vinculats a la construcció d’aquesta
xarxa per a l’abastament d’aigua i
l’audiovisual Les mines del Masnou, un
patrimoni de tots i de totes. Informació i
reserves: en línia o a l’Oficina de Turisme
del Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Places limitades. Informació i reserves
a www.elmasnou.cat o a l’Oficina de
Turisme del Masnou (tel. 93 557 18 34
/ turisme@elmasnou.cat). Cal respectar
les directrius de l’organització davant la
COVID-19.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.

DILLUNS 15

18.30 h
Teatre virtual: Dionís nu
Peça teatral transmèdia emmarcada
en el projecte Biblioteques amb DO.
Interpretació lliure de la vida del déu
Dionís. Monòleg i acompanyament
audiovisual de representacions
artístiques (obres de pintura, escultura
mosaic, etc.) sobre la vida de Dionís,
per donar a conèixer la mitologia i la
literatura clàssiques i acostar la cultura
del vi. Per participar-hi, cal escriure un
correu a b.masnou.jc@diba.cat i demanar

Del 19 de febrer al 21 de març de 2021
les dades d’accés. Requisits: ordinador o
mòbil i programa de videoconferències
Zoom.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines i Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya.

DIMECRES 17
18.30 h
Tertúlia literària virtual:
Las uvas de la ira
Club de lectura conduït per Maria Carme
Roca. Las uvas de la ira és una obra de
John Steinbeck que exalta els valors de
la justícia, de la dignitat humana i de la
solidaritat entre els desvalguts. Narra
les terribles dificultats de la família Joad,
que encarna la tragèdia de desenes de
milers de pagesos expulsats de les seves
petites propietats i obligats a emigrar
a la terra promesa i suposadament
plena d’oportunitats, Califòrnia. En
aquesta àrdua travessia van teixint les
esperances d’un demà millor, un somni
que els serà negat sistemàticament.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

DIVENDRES 19
17 h
Cinefòrum virtual: Cuento de otoño
S’hi comentarà la pel·lícula Cuento
de otoño, dirigida per Éric Rohmer. A
càrrec d’Enric Ros. Isabelle i Magali són
dues amigues que viuen en una vall
de la Provença. Isabelle s’ha entestat a
casar Magali, que és vídua i s’ha quedat
sola després de la marxa dels seus
fills, raó per la qual recorre als anuncis
per paraules. Agafeu la pel·lícula en
préstec amb el carnet de la xarxa de
biblioteques i mireu-la al sofà de casa.
El 19 de març es comentarà virtualment.
Cal inscripció prèvia per participar-hi.
Activitat del projecte “Biblioteques
amb DO”.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

DISSABTE 20
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Akelarre, de The Feliuettes
The Feliuettes tornen al cabaret més
genuí, amb música, gamberrisme,
reivindicació, comèdia i autoparòdia,
dirigides per Míriam Escurriola, amb
textos de Clàudia Cedó, Cristina
Clemente, Xavi Morató, Mireia Giró,
Gerard Sesé, The Feliuettes i la mateixa
Míriam Escurriola, i música de Clara
Peya, Arnau Tordera, Ariadna Cabiró i
Gerard Sesé. The Feliuettes ens conviden
al seu aquelarre, en què ens interpel·len,
es pregunten sobre el món que els ha
tocat viure i sobre com transformarlo sent dones. A través de l’esperit
nascut del cabaret més personal,
personatges inesperats posaran en
qüestió situacions quotidianes i no tan
quotidianes, deformant-les amb un

mirall ple de possibilitats. Humor negre,
faula idiota i perversa, el kitsch, l’absurd,
l’stand up comedy, l’esperit punk… són
els ingredients en aquest còctel per
parlar amb llibertat i humor. A partir de
14 anys.
Preu: 5 €. Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DIUMENGE 21

De 10 a 13 h
Lloc: Davant l’OAC (c. de Roger de Flor, 23)
Reparatruck
Vols reparar aquell petit electrodomèstic
que fa temps que s’ha fet malbé? Vine a
la Reparatruck!
La Reparatruck és una furgoneta
equipada amb eines i que compta
amb l’assistència de personal tècnic
que mostra com autoreparar petits
electrodomèstics, bicicletes i aparells
informàtics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme.

11 h
Inici a la plaça de l’Església de Sant Pere
Gimcana “El gran joc del Masnou,
terra de mar”
En aquesta cursa per equips els
participants han de superar unes proves
relacionades amb el patrimoni. Un repte
amb pistes escampades per tota la
població, enigmes i proves esbojarrades
que s’han de fer amb un telèfon i
un compte d’Instagram. Els equips
tindran 90 minuts per descobrir on han
d’anar, fer la missió que es proposa i
immortalitzar-la amb una fotografia.
La velocitat de resposta, la qualitat de
les fotografies i la quantitat d’amics
que cliquin a “m’agrada” seran clau per
obtenir la victòria. Els menors d’edat han
d’anar acompanyats d’un adult. Places
limitades. Informació i reserves a www.
elmasnou.cat o a l’Oficina de Turisme
del Masnou (tel. 93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat). Cal respectar les directrius
de l’organització davant la COVID-19.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.

EXPOSICIONS
DEL 29 DE GENER AL 21 DE FEBRER
A la Sala Pere Pujadas, Casa de Cultura
Leticia Feduchi: “Doble”
Els quadres que Leticia Feduchi presenta van ser pintats la primavera
passada, durant el primer confinament. Sense perseguir més temes que
els que tenia a tocar de la mà, flors i plantes, no va tenir cap dubte a l’hora
de plantejar-se el treball. El que sí que és nou per a l’artista en aquesta
nova etapa és l’exercici formal que ha dut a terme, consistent a pintar dues
vegades el mateix motiu amb petites variacions. Així es dona resposta a la
pregunta de què passaria si tornés a repetir un quadre. L’interval temporal,
la fugida d’allò categòric, el canvi, en definitiva, li semblen a l’artista un
camp d’experimentació interessant i una font de preguntes: són parelles,
duets, desdoblaments o, simplement, variacions? Quines correspondències
es produeixen entre les obres?
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h, i diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DEL 5 AL 26 DE FEBRER
A la Biblioteca Joan Coromines
“Salut de plàstic”
Exposició fotogràfica sobre com disminuir la toxicitat en la nostra alimentació.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

DEL 5 AL 28 DE FEBRER
A l’Espai Casinet
Xavi Rodríguez: “El cielo está enladrillado”
Mostra que juga amb diferents llenguatges artístics per investigar el valor
processual de l’inconscient en la creació artística, en un intent de poder articular
un discurs automàtic que posi en crisi el racionalisme científic i posi de manifest
l’acte de crear com un acte de fe. Ceràmiques, veu, pintura, dibuix... un joc de
sospites per oferir diferents possibilitats de veritats.
Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h,
i diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
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DEL 8 AL 22 DE MARÇ

DEIXALLERIA MÒBIL

A l’Edifici Centre (c. de Josep Pujadas Truch, 1A)
“Dones grans, grans dones”
Mostra que trenca clixés sobre el que significa envellir per a les dones, en desmunta
els tòpics i reivindica que les veus femenines de totes les edats siguin escoltades
i reconegudes. Inclosa dins dels actes en commemoració del Dia de les Dones (8
de març). Ser dona i fer-se gran d’una manera autònoma, sana i equilibrada és
una tasca complexa. Les imatges de les dones grans d’altres temps queden lluny
de la diversitat de models de dones grans de l’actualitat, i la varietat de projectes
personals i col·lectius que protagonitzen. Mai com ara no hi ha hagut tantes dones
grans tan preparades, amb tanta energia, amb un bagatge tan gran i amb tants
anys per endavant. La mostra està inspirada en el llibre Demà més. Dones, vides i
temps, d’Anna Freixas (col·lecció “Quaderns de l’Institut”, 8), i té com a objectiu que
les reflexions que conté siguin útils perquè les dones envelleixin amb més qualitat
de vida i amb un desenvolupament lliure de la seva identitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou. Hi col·labora: Institut Català de la Dona.

Només per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari. De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h.
Ubicació. Del 23 al 28 de febrer: Torrent de Can Gaio.
Del 9 al 14 de març: Carrer d’Itàlia / Plaça Nova de les Dones del Tèxtil.

DE L’11 AL 25 DE MARÇ
A la Biblioteca Joan Coromines
Dones i tecnologia: “Tecnogirl”
Aquesta exposició vol contribuir a posar en valor el paper de les dones en els àmbits
de la ciència i la tecnologia. Les dones que apareixen en aquesta exposició van haver
de lluitar no només per elles, sinó també per incrementar el paper de totes les dones
en el món científic i tecnològic. El fet que les seves aportacions siguin reconegudes
estimularà l’aparició de properes generacions de científiques i tècniques.
Ho organitzen: Biblioteca Joan Coromines, Biblioteques del Maresme i
Tecnocampus.

DE L’1 AL 31 DE MARÇ
A la Biblioteca Joan Coromines
Fotografies del concurs Vistagram DO Alella 2019
Les biblioteques que formen part del projecte “Biblioteques amb DO” de la DO Alella
han estat organitzant en anys anteriors el concurs fotogràfic d’Instagram Vinstagram
DO Alella. A la Biblioteca hi trobareu una mostra de les fotografies premiades el 2019.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.

CONVOCATÒRIES
Subvencions municipals a entitats per a l’any 2021
Lliurament de sol·licituds i documentació: fins al 26 de març del 2021.
Més informació a www.elmasnou.cat (seu electrònica).
Subvencions municipals a entitats esportives per a l’any 2021
Lliurament de sol·licituds i documentació: fins al 26 de març del 2021.
Més informació a www.elmasnou.cat (seu electrònica).
Subvencions municipals a famílies per a l’accés i el manteniment
de l’habitatge habitual
Lliurament de sol·licituds i documentació: fins al 26 de març del 2021.
Més informació a www.elmasnou.cat (seu electrònica).
ALTRES INFORMACIONS
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.
Guia de Salut 2021
Disponible a www.elmasnou.cat/salut-publica. Inclou tota la informació
dels torns de guàrdies del servei farmacèutic, dels centres mèdics i clíniques
veterinàries, així com altres dades d’interès pel que fa als temes de salut.
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.

DEL 5 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

A la Sala Pere Pujadas de la Casa de Cultura
Sandra Uve. “Les dones del felpudo”
La sol·licitada i premiada il·lustradora del Masnou Sandra Uve presenta una
mostra de divuit retrats de dones enginyeres i inventores dels principals sistemes
i objectes funcionals de les cases (petits i grans sistemes i electrodomèstics).
Representades per la il·lustradora, ens trobarem des de la inventora del
rentavaixelles o el wifi, fins a la dissenyadora del sistema de calefacció amb gas,
l’elèctric o el forn i la nevera.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h,
i diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
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DEL 5 DE MARÇ AL 6 D’ABRIL
A la Sala Espai Casinet
Núria Melero. “Gravats”
L’artista i educadora Núria Melero exposa les sèries “Chicago”, conjunt d’obres
d’impressió digital de gran format inspirades en la seva estada en aquesta ciutat
nord-americana; i “Mediterrani”, obres realitzades amb la col·laboració del mar,
atès que l’artista ha volgut que sigui l’aigua qui deixi la seva empremta a les
planxes. També s’hi podran veure alguns dels seus treballs realitzats amb tècniques
gràfiques tradicionals.
Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h,
i diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Pregunta freqüent
Tothom pot llogar places d’aparcament d’edificis
d’habitatges de protecció oficial?
Sí, quan hi ha places lliures. En el moment de tancar aquesta
edició d’El Masnou Viu, l’Agència d’Habitatge de Catalunya va
anunciar que n’hi havia de lliures en dos edificis d’habitatges
de protecció oficial del Masnou. Va informar que n’hi havia
quatre de lliures a l’edifici situat al número 16-20 del carrer
del Torrent de Vallmora i catorze més al número 8 del carrer
de Ciudad Real (promoció Josep Tarradellas).

Vista de l’estació de tren del Masnou a començaments del segle XX.
Autor desconegut.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, col·lecció Joaquín Cabezas,

Es comercialitzen en règim d’arrendament i a un preu de
60,50 euros al mes. S’adjudiquen per ordre de presentació
de la sol·licitud. Aquest tràmit es pot fer al web de l’Agència
de l’Habitatge (agenciahabitatge.gencat.cat), seguint la
següent ruta: Serveis / Busques pis local o aparcament? /
Comercialització aparcaments. Un cop s’arriba a aquesta
pàgina, cal clicar a la pestanya que inclou els de la categoria
“en règim d’arrendament” i cercar-hi els del Masnou. Per
obtenir-ne més informació, cal adreçar-se a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.

fotografia 13848.

Piulades més vistes

@_MONICASOLA_

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (18-01-2021)
Segons les últimes xifres, #ElMasnou és el municipi amb més
risc de rebrot de #COVID19 de tot Catalunya, amb més de 1.500
punts. En aquest pic de la tercera onada, us demanem el màxim
de responsabilitat: compliu les mesures establertes i extremeu
les precaucions.

@DANIEL_MARTI_GARIN

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (02-02-2021)
El mercat setmanal ha acollit una campanya de proximitat
dels cossos de seguretat.
Al llarg del matí, @Mossos i Policia Local han donat consells
de seguretat a la ciutadania d’#ElMasnou.
També s’hi han instal·lat plafons amb recomanacions adreçades,
especialment, a la #gentgran.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (18-01-2021)
#ElMasnou tanca tots els #parcsinfantils durant un mínim
d’una setmana.
És una mesura contra la propagació de la #COVID19, per reduir el
nombre tan elevat de contagis que hi ha actualment al municipi.
Els parcs són uns dels espais públics on hi ha més interacció social.

RAMON BOADELLA

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

@MRIFAB

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (17-01-2021)
El Punt #Covid_19 d’#elMasnou ja ha atès les consultes
de més de 60 persones des de la seva posada en marxa.
Perfil d’usuari: franja 60-70 anys. El 70%, dones.
Consultes més ateses:
Renovació de recepta electrònica
Programació de la grip (vacunació)
Programació de visites
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (22-01-2021)
L’Ajuntament condemna l’acte vandàlic que ha deixat cobert
de blanc el terra de l’aparcament del Mercat Vell.
La brigada ha netejat els desperfectes ocasionats pel buidatge
d’un extintor.
Cada vegada que hi ha un fet així a #elMasnou hi sortim perdent
tots i totes #ProuVandalisme.
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TRIBUNA POLÍTICA
Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb
les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Anna Torrijos
Regidora del Grup
Municipal d’ERC-AM
Noves prioritats: el Pla de reactivació
social i econòmica
El Ple del gener de 2021 va aprovar
definitivament el Pla de reactivació
social i econòmica “Al Masnou, vencem
la COVID-19”. Al Ple del juliol se n’havia
fet l’aprovació inicial i, al llarg d’aquests
mesos, el Govern, els grups municipals
i persones expertes suggerides pel
Govern i l’oposició han treballat per
incorporar-hi noves propostes, que s’hi

Amadeu
Quintana

Regidor del Grup
Municipal de Fem
Masnou
Els preus del pacte
Han passat algunes setmanes des que
el PSC i ERC van anunciar el seu nou
pacte de govern municipal. Temps
suficient per començar a veure possibles
derivades del pacte i els preus que tard o
d’hora haurem de pagar les masnovines
i els masnovins.
ERC ha pactat amb el grup que els va
portar als tribunals la darrera legislatura,

afegiran i canviaran les prioritats del Pla
d’actuació municipal 2019-2023.
Una nova priorització d’actuacions
que aprofiti la proximitat de
l’Administració local, això és, al cap
i a la fi, el que ens dona aquest Pla.
Les mesures garanteixen als veïns i
veïnes del Masnou l’accés a tots els
serveis i recursos de què es disposa
per cobrir les necessitats bàsiques
sanitàries i socials, eliminant barreres
d’accés que s’han agreujat amb la crisi;
busquen enfortir el teixit econòmic
i cultural del municipi, i milloren la
qualitat de vida comunitària, social

per prevaricació, però també amb
un dels grups locals del PSC més
antisobiranistes del país. Els menyspreus
cap al sobiranisme del regidor Suñé són
constants i no fa gaire, per exemple, va
posar en dubte un possible indult per al
senyor Junqueras, líder dels republicans.
Un gripau que ERC es menja per
aconseguir l’anhelada majoria absoluta
que els hauria de permetre fer les
requalificacions urbanístiques que
fins ara cap grup no els volia aprovar.
El PSC entra al Govern pràcticament
a canvi de res, a part de diners, és clar.
Els dos anteriors grups municipals que
amb tres regidors/es havien entrat
en un govern de coalició bipartit
havien aconseguit regidories clau
com Urbanisme, Educació i Serveis

i a l’espai públic. Alguns exemples
d’això són l’impuls de la Taula de Salut
Comunitària (TASAC), ja creada i que
ha estat un instrument de cabdal;
l’impuls de nous serveis socioeducatius;
l’inici del projecte Radars, centrat en la
gent gran; un nou Pla d’ocupació local;
els ajuts per a la promoció econòmica;
ajuts per als agents culturals; l’impuls
del Pla educatiu del municipi (PEM), i
les actuacions contra la segregació i
l’abandonament escolar. El Pla prioritza
aquestes mesures i implica canvis en la
seva posada en pràctica. Per exemple,
la lluita contra la segregació escolar era
una actuació de govern i ara, a més, es

tenen en compte les conseqüències
dels confinaments en situacions de
vulnerabilitat.

Socials o Cultura i Recursos Humans,
respectivament. Amb una posició
negociadora similar, el PSC no ha tret
cap de les regidories rellevants pel
que fa a competències o a pressupost
de l’Ajuntament. Sembla evident que
el preu que demanava el PSC era, a
la pràctica, alliberar el seu portaveu i
les dues regidores, que a partir d’ara
podran viure còmodament de la
política.

contenció en certes despeses per poder
dedicar esforços a polítiques socials o
d’ajuda al comerç local o la cultura.

Però el Pla no acaba aquí. Es tracta
d’un document que cal anar adaptant.
L’Observatori de l’Impacte de la Crisi
COVID-19 del Masnou serà una eina
de seguiment que podrà generar
noves propostes per incloure al Pla.
Per fer tot això, el Govern municipal
hem aprovat uns pressupostos
que responen a les mesures sense
oblidar, a més, els ajuts d’altres
administracions i els romanents
municipals, un cop en puguem fer ús.

La ciutadania pagarà un doble preu.
D’una banda, un govern amb fins a
15 persones cobrant, entre polítics i
assessors, amb un cost total de més
de 550.000 euros anuals, un nou
rècord municipal de despesa en el
Govern, enmig d’una pandèmia i quan
la ciutadania demanaria, segurament,

D’altra banda, com dèiem anteriorment,
aquest pacte s’explica per modificacions
urbanístiques controvertides. Alguna
d’aquestes modificacions provocarà
demandes judicials, com ja ha
advertit algun dels afectats. Recordem,
per exemple, que una modificació
urbanística l’any 2001 va provocar una
sentència contrària una dècada més
tard que va obligar l’Ajuntament a pagar
un milió i mig d’euros d’indemnització.
En urbanisme, com amb tantes altres
coses, val més no tirar pel dret, no sigui
que d’aquí a deu anys encara estiguem
pagant els projectes faraònics que
expliquen aquest pacte de govern.

gènere i sexual (LGTBIQ+), que hem
iniciat ara. El nostre projecte serà dotar
el municipi d’un equipament d’igualtat,
on s’ubicaran serveis municipals com
el SIAD (Servei d’Informació i Atenció
de la Dona) i el SAI (Servei d’Atenció
Integral), juntament amb entitats de
diferents col·lectius que tinguin el seu
projecte definit i basat en les polítiques
d’igualtat. En la nova àrea d’accessibilitat
que estem creant, ja hem començat
a treballar dotant-la d’estructura i
establint una coordinació amb tots els
departaments de l’Ajuntament.

per fer un diagnòstic de la situació
actual del municipi i ens donarà
eines per treballar accions de millora.
Hem començat a tenir contacte amb
entitats i persones amb discapacitat
que col·laboraran en aquestes accions
de millora. Finalment, en l’àrea de
solidaritat i drets civils, també hem
començat a fer contactes amb entitats
del municipi i a revisar el nostre protocol
de recepció i acollida per actualitzar-lo a
les necessitats actuals. També revisarem
els serveis per valorar si cal ampliar el
que s’ofereix.

En breu comencem la revisió del Pla
d’accessibilitat del 2011, que ens servirà

En definitiva, treballo perquè vosaltres
sou la prioritat de la meva agenda.

Monika González
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Sou la prioritat de la meva agenda
Avui fa un mes just que em vaig
incorporar al Govern local del Masnou
en les regidories que m’he compromès
a liderar: Igualtat, Solidaritat i Drets
Civils, i Accessibilitat i Diversitat
Funcional.
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Vull dir-vos que inicio aquesta etapa
amb moltes ganes, amb motivació i
il·lusió. També amb la ferma voluntat de
recollir les necessitats més immediates
de tots i totes vosaltres i donar veu i
oferir solucions.
En aquest mes i escaig que fa que
m’hi dedico, he agafat el testimoni
de projectes iniciats com ara: el
projecte conjunt amb l’escola d’adults
CPFAM sobre “Sensibilització en
violència masclista per a dones
d’origen migratori”, el Pla coeduca,
que treballem conjuntament amb la
Regidora d’Educació, i la redacció i
l’impuls del Pla local de diversitat de

TRIBUNA POLÍTICA
Ivan Ollé
Regidor del
Grup Municipal
de JxCAT-Units

Escrivim abans del 14-F, però quan
llegiu aquest article ja coneixerem els
resultats. Esperem, però, que hi hagi
una majoria independentista que sigui
capaç de reconstruir confiances i una
dona al capdavant.
#PlaReactivació
Parlant de confiances, hem de destacar
la que hem donat al Govern d’ERC-PSC,
amb l’aprovació definitiva del Pla de
reactivació social i econòmica per
superar la crisi actual. Abans d’arribar-hi,
però, i a petició nostra, van caldre unes

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

EL ARTE O, MEJOR DICHO, LAS MALAS
ARTES DE LA POLÍTICA
Desde hace meses estoy observando
una forma de hacer política de nuestro
gobierno municipal que no me gusta
nada. Y no porque sean políticas de
izquierdas o tomadas para dificultar
la convivencia entre catalanes (las
relacionadas con el dichoso prucés™),
sino porque están basadas en el engaño.

quantes reunions de treball amb experts
(contingència social, suport al teixit
productiu i foment de l’ocupació, cultura
i educació, territori i sostenibilitat, i
promoció de la salut) amb l’objectiu
de debatre i completar el pla proposat.
La feina feta, malgrat el poc temps, va
ser suficientment important per traçar
idees, propostes i accions. Però això
s’ha vist reflectit en el pla definitiu?
Rotundament no, ja que és defectuós
i presenta propostes poc clares i
concretes en execució i pressupost.
Per tal d’evitar justament que
aquest pla només fos una declaració
d’intencions, vam esmenar-lo afeginthi instruments que ho poguessin
corregir: seguiment del compliment de
les mesures, obrir-se a noves propostes,
establir prioritats i mantenir les reunions
de treball. Un cop acceptada la nostra

Me explico. Hace apenas un mes, la
Generalidad decidió suprimir una de
las líneas de P3 del colegio LLuís Millet,
alegando el descenso de la natalidad.
Ahora bien, no hace falta ser docente
ni experto educativo para saber que si
hay menos niños, la apuesta política
debe ser no suprimir líneas, sino
reducir ratios de alumnos por clase.
Está sobradamente demostrado que,
a menos alumnos, mejores atenciones
reciben de los profesores, lo que reduce
la probabilidad del abandono escolar.
¿Y qué hace nuestro Gobierno de ERC
y el PSC ante este hecho? Cambiar
la noticia y publicar: “Frente común
entre el Ayuntamiento y la Generalidad
para potenciar la educación”. Es decir,
de una mala decisión política en
términos educativos, nuestro gobierno
la transforma en una buena decisión

petició, vam fer un vot de confiança
per afavorir el màxim compromís i el
consens, amb l’esperança que es pugui
reorientar l’aplicació del pla i es prioritzi
la resolució dels problemes comuns
de la ciutadania del Masnou.
#Salut
Ens alegrem del quòrum unànime
de tots els grups municipals de
l’Ajuntament en la defensa de la
sanitat pública i per a l’enfortiment
de l’atenció primària. Aprofitem per
esmentar que Junts s’ha presentat a les
eleccions amb un paquet de mesures
orientades a reforçar el sistema català
de salut: augmentar el pressupost
en 5.000 milions d’euros; creació de
l’Agència d’Atenció Integrada, social i
sanitària (atenció a residències); doblar
pressupost de l’Agència Catalana de
Salut Pública; millorar les condicions

y habla de un frente común (ni que
estuviéramos en guerra), contra no
se sabe quién (otra vez un enemigo
imaginario), pues la competencia
educativa está en manos de la
Generalidad. Lo mínimo que hay que
esperar de un alcalde y su equipo de
gobierno es que defienda los intereses
de sus ciudadanos, y en este caso, nos
han vuelto a fallar, vendiéndonos “duros
a cuatro pesetas”. ¿Tanto cuesta plantar
la cara contra la Generalidad para
obligarles a mantener la línea escolar?
Joder, ¡es que los sueldos nos los pagan
los ciudadanos del Masnou, no la
consejería de turno!
Lo mismo pasó cuando se suprimieron
las urgencias y se redujo el horario
de atención en los CAPs. Lo mires por
donde lo mires, tener urgencias 24

dels professionals; enfortir l’Atenció
Primària o el desenvolupament d’un
pacte nacional per la salut mental, entre
d’altres. I també volem destacar que,
conjuntament amb la CUP, som el
partit polític que més propostes de
lluita contra la COVID duem en el
nostre programa electoral.
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jxcatmasnou@elmasnou.cat
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horas en Masnou era mejor para sus
ciudadanos que no tenerlas. Pues ya
tuvo que salir el Alcalde a defender a
la Generalidad: que si los cambios eran
para reforzar no se sabe muy bien el
qué, que si se centralizaban recursos
en otras poblaciones para dar mejores
servicios, etc. Lo de siempre, palabras
vacías para capear el temporal.
¿Hasta cuándo este gobierno nos tratará
como a niños y no como a adultos? ¿No
podemos esperar que, ante recortes
en servicios, nuestro gobierno nos
defienda, o al menos, no nos intente
engañar con palabras vacías, como si
fuéramos tontos? No creo que pida
mucho a un alcalde y su equipo de
gobierno. O quizás sí, si me acojo al
famoso dicho catalán d’on no n’hi ha, no
en raja…
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