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U

na de les prioritats d’aquest mandat és anar resolent els temes que el municipi arrossega
de fa anys pel que fa al planejament urbanístic. L’objectiu d’ordenar el territori de forma
racional és aconseguir més sòl públic per tenir més espais per a la ciutadania i també per
obtenir més sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial. El Masnou necessita fer
una salt pel que fa a l’oferta d’habitatge de protecció oficial amb l’objectiu principal que els i les
nostres joves no hagin de marxar del municipi. El Masnou també té un dèficit d’espais públics
i zones verdes, especialment, al nucli antic del municipi. La proposta d’aconseguir una plaça
pública en l’actual espai del pati del Casino va en aquesta direcció. Ens calen més espais per als
vianants i aconseguir una centralitat que connecti des de l’Ajuntament fins a la plaça Nova de
les Dones del Tèxtil i el parc de Vallmora. En això estem treballant i en la pacificació d’espais que
facilitin la convivència i un espai públic de qualitat.
A banda de reforçar, dins les nostres possibilitats, totes les mesures per fer front a la crisi fruit de
la pandèmia que vivim, hem posat i posarem tots els mitjans i esforços que es requereixin per a
la vacunació de la població, com estem fent a l’espai d’Els Vienesos, tot confiant que aquest mes
d’abril es pugui donar una empenta per avançar en la vacunació. Un mes d’abril en què, a banda
de celebrar un any més la proclamació de la República, per fi hem pogut fer l’acte de recordatori
a les persones represaliades de la dictadura a l’Argentina. El Masnou té una comunitat molt
important d’aquesta nacionalitat i són molts els lligams que ens hi uneixen. A l’abril també
arriba Sant Jordi, enguany en unes condicions una mica millors respecte a les de l’any passat.
Celebrem-lo amb responsabilitat i fent ús dels símbols d’aquesta diada que tant ens caracteritza,
regalant roses i llibres.
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El Ple aprova subvencions per fomentar la igualtat
d’oportunitats d’infants i adolescents
La sessió del març també va donar llum verda a l’adhesió del Masnou a la Xarxa
Mundial de Ciutats Amigues de les Persones Grans
l’abandonament escolar,
especialment en l’alumnat d’ESO”.

C aptura de pantalla del Ple telemàtic del mes de març. ZOOM

E

l Ple municipal celebrat
telemàticament el 18
de març va aprovar per
unanimitat les bases per atorgar
subvencions que fomentin la
igualtat d’oportunitats d’infants i
adolescents.
“Les famílies podran demanar,
amb una única instància, tres
línies d’ajuts que volen fomentar
la conciliació familiar, facilitar
l’accés al lleure i a les activitats
educatives, i ajudar en l’adquisició
de llibres”, va explicar Sergio
González, regidor de Cicles de
Vida. En definitiva, aquestes
subvencions tenen com a
objectiu principal garantir “els
drets d’infants i adolescents,
atenent la diversitat i fomentant
la igualtat d’oportunitats i
l’accés a l’educació en valors,
independentment de la situació
socioeconòmica de les famílies”,
resumia González.
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La primera línia estableix ajuts per
facilitar la participació d’infants i
adolescents en activitats d’estiu;
és a dir, les dels casals. La segona
és una novetat. Subvencionarà
activitats extraescolars. La tercera
es destina a l’adquisició de llibres
de text. Aquesta última inclou
ajuts per a la compra de llibres
digitals i dispositius electrònics.
A més, i en incorporar-s’hi una
esmena de la CUP, s’hi han afegit
subvencions a les famílies per
garantir la connexió a Internet
AJUTS

S'estableixen ajuts per
a la inscripció als casals
d'estiu i a les activitats
extraescolars, per adquirir
llibres i dispositius
electrònics i per garantir la
connexió a Internet

dels infants i joves. “Pots accedir
a un portàtil subvencionat, però
si no tens connectivitat és poc
més que una màquina d’escriure”,
va exemplificar Fèlix Clemente,
portaveu de la CUP.
I és que, tot i l’aprovació per
unanimitat, es van presentar
diverses esmenes a la proposta
inicial de l’Equip de Govern. La
CUP va presentar-ne dues. Es
van incorporar al text, raó per la
qual no es van haver de votar. A
més de la que ja s’ha esmentat,
que vol garantir la connexió a
Internet, també es va afegir de
forma explícita que la línia d’ajuts
a activitats extraescolars inclogui
“el reforç educatiu com a activitat
subvencionable”, en paraules
de Clemente. Per al cupaire, “el
seguiment i el reforç educatiu
són necessaris per a l’assoliment
dels objectius del currículum
acadèmic i per minimitzar

L’altre grup que hi va presentar
esmenes va ser Fem Masnou. En
aquest cas, però, es van rebutjar,
amb els 12 vots en contra de
l’Equip de Govern (ERC i PSC). Els
grups de l’oposició (Fem Masnou,
JxCAT-Units, Cs i CUP) van votar-hi
a favor. Fem Masnou proposava
canvis que ampliaven i detallaven
molt més la documentació
que s’exigirà a les entitats
col·laboradores que organitzin
activitats d’estiu per tal que
siguin subvencionables. Segons
Neus Villarrubia, portaveu de
Fem Masnou, caldria “completar
el llistat de la documentació
justificativa”. En concret, que se
sol·licitin els mateixos requisits
“que la Generalitat demana a
qualsevol entitat que vulgui
realitzar un casal”.
Sergio González va respondre
que “molts dels punts que es
volen incorporar es poden afegir
a la convocatòria de les entitats;
ara estem parlant de les bases
generals adreçades a les famílies”.
Es va mostrar predisposat a
incloure en la convocatòria la
documentació que acrediti que
els treballadors i treballadores
dels casals no tenen contractes
precaris. En canvi, va considerar
que alguns dels punts proposats
per Fem Masnou podien provocar
que molts dels casals organitzats
per algunes entitats, com les
esportives o les associacions de
famílies d’alumnes, quedessin
exclosos de les subvencions.
“Podem recollir a la convocatòria
molts punts dels que es proposen,
per evitar la precarització
laboral de l’educació en el lleure,
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però n’hi ha d’altres que són
contradictoris amb la realitat del
municipi. Hauríem de seure per
no perjudicar activitats i projectes
de moltes entitats, a les quals
podríem tancar les portes”, va
avançar el regidor.
Neus Villarrubia es va mostrar
contrariada en considerar que
González es feia enrere respecte
al que, segons va afirmar,
s’havia compromès prèviament:
“Asseguraves que tot el que
proposàvem es podria incloure
a la convocatòria; ara dius que
algunes qüestions sí i d’altres no.
Podem seure a parlar del que
no acabes de veure clar, però
podries acceptar a les bases allò
que sí que veus amb bons ulls.” A
més, va expressar desconfiança
respecte a la inclusió de les
peticions del seu grup a la
futura convocatòria: “Volem
que consti a les bases, perquè
és ara el moment del procés
en què l’oposició té capacitat
d’incidència”.
En el torn d’intervenció, Romà
López, portaveu de JxCATUnits, va sumar-se a aquesta
reticència, tot i que va votar
a favor de l’aprovació de les
bases: “Fem un vot de confiança,
perquè no sabem si hi podrem
incidir en el moment d’elaborar
la convocatòria”. Tot i admetre
que l’Equip de Govern envia a
l’oposició els esborranys de les
convocatòries abans d’aprovarles, “algunes de les propostes
que fem no s’acaben recollint”,
lamentava López, i plantejava
“que es puguin debatre a les
comissions informatives o juntes
de portaveus i tancar els textos
en comú”. En aquest sentit,
abans de la votació de l’esmena,
l’alcalde, Jaume Oliveras, va
recordar que l’aprovació de les
convocatòries és competència
de la Junta de Govern Local, però
que l’executiu s’ha compromès a
recollir aportacions de l’oposició.
“En aquest cas, faríem el mateix”,
va avançar.

En el tancament del debat,
Villarrubia va expressar una altra
queixa més genèrica sobre la
conducta de l’Equip de Govern.
Al seu parer, rebutja propostes
del seu grup que més endavant
incorpora en altres iniciatives. Va
posar com a exemple els ajuts a les
activitats extraescolars. “Celebrem
que el Govern camini en aquesta
direcció, però per què segueixen
aquesta estratègia? Tenen por que
siguem alternativa de govern? [...]
Això diu molt de la seva manera
de fer política. Malgrat això, com
que nosaltres no som sectaris i
posem sempre els interessos de
la ciutadania per davant de les
estratègies de partit, votarem a favor
de les bases”, va reblar Villarrúbia.
Al seu torn, el regidor de Cicles
de Vida, Sergio González, va
tancar aquest debat agraint la
col·laboració de la Fundació La
Calàndria. L’estiu passat, aquesta
entitat va aportar recursos que
es van sumar als que havia
mobilitzat l’Ajuntament per
subvencionar els casals d’estiu
Fakaló a tots els infants del
municipi. González també va
posar en valor la feina feta per
l’equip tècnic del consistori i per
les entitats que van organitzar-los,
tenint en compte les dificultats
provocades per la pandèmia i
la necessitat de dur-los a terme
després de més de tres mesos de
confinament domiciliari.
> Envelliment actiu i saludable
El Masnou ha de sol·licitar la seva
adhesió a la Xarxa Mundial de
Ciutats Amigues de les Persones
Grans, que impulsa l’Organització
Mundial de la Salut (OMS). Així
ho va decidir el Ple de març, en
aprovar la proposta de l’Equip de
Govern amb vint vots a favor (ERC,
Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i
Cs) i una abstenció (CUP).
L’objectiu d’aquesta iniciativa
mundial és afavorir que
els municipis incorporin la
perspectiva de l’envelliment actiu
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>A
 udiència pública

El Masnou s'adhereix a una
xarxa que té com a objectiu
la planificació de polítiques,
serveis i estructures que
permetin una participació plena
de la gent gran en la societat

Abans de la sessió plenària va tenir
lloc l’Audiència pública prèvia al
Ple, que des de fa mesos se celebra
també de forma telemàtica sempre
que alguna persona o entitat
hagi presentat una instància amb
preguntes o assumptes que vol
plantejar.

en la planificació municipal, amb
polítiques, serveis i estructures
que permetin a les persones
grans viure de forma digna,
tenir una bona salut i participar
de forma plena en la societat.
“Adherir-nos-hi facilitarà la
implementació d’aquestes
polítiques i ens permetrà
beneficiar-nos de l’experiència
prèvia d’altres municipis”, va
explicar Sergio González, regidor
de Cicles de Vida.

En aquesta ocasió va ser un veí
del carrer de Josep Pla qui va
presentar una bateria de preguntes
vinculades a la modificació puntual
del Pla general d’ordenació
urbanística (PGOU) al sector de
Can Bernades, aprovada al Ple del
18 de febrer, sobre els habitatges
protegits que es preveu construir
a la zona i sobre les polítiques
generals d’habitatge al Masnou.

Va afegir que, en paral·lel,
l’Ajuntament ja ha sol·licitat
suport tècnic a la Diputació de
Barcelona per a l’elaboració d’una
diagnosi i un pla d’acció per a la
implementació del projecte al
Masnou. González va posar sobre
la taula l’envelliment demogràfic
del Masnou i el fet que es preveu
que aquest fenomen vagi a més
en les properes dècades. Va
matisar, però, que el municipi no
parteix de zero, sinó que des de fa
anys proporciona serveis per a la
gent gran i duu a terme projectes
per a aquest col·lectiu, com
les millores fetes als casals, els
programes específics de serveis
socials o la posada en marxa
d’activitats culturals, esportives i
lúdiques per a la gent gran.
Fèlix Clemente, portaveu de la
CUP, va justificar la seva abstenció
en entendre que la proposta “és
declarativa, està buida, no té gaire
contingut”. Amb tot, va valorar
positivament la inclusió a la xarxa
i la sol·licitud de suport tècnic
a la Diputació, “però tampoc
no hem vist que hi hagi accés a
finançament per implementar
polítiques”, va criticar.

Ricard Plana, tercer tinent d'alcaldia i
regidor d'Urbanisme i Obres, i Maria
Llarás, quarta tinenta d'alcaldia i
regidora d'Habitatge, van respondre
bona part de les preguntes d'aquest
veí. La concreció d’algunes de les
qüestions plantejades va motivar
que Plana i Llarás anunciessin que
les traslladarien als serveis tècnics
municipals per poder respondre
amb més dades i informació
documentada.
Llegiu-ne la crònica sencera a
www.elmasnou.cat

EXPOSICIÓ PÚBLICA
A
 provació inicial de la
carta de serveis del Servei
Municipal d’Habitatge.
Del 30 de març al 12 de maig
del 2021.
A
 provació inicial de
les bases reguladores
específiques de la Beca de
Recerca Local del Masnou.
De l’1 d’abril al 14 de maig
del 2021.
A
 provació inicial de les
bases reguladores de
les subvencions per a la
igualtat d'oportunitats de
la infància i l'adolescència.
Del 7 d’abril al 13 de maig
del 2021.
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Visita del conseller El Homrani centrada
en les polítiques d’ocupació
En la reunió mantinguda també s’ha abordat el projecte Sostre 360º,
que es preveu engegar al municipi durant l’estiu

E

l conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya,
Chakir el Homrani, va fer una
visita institucional al Masnou el
9 d’abril. El conseller va mantenir
una reunió de treball amb l’alcalde
del Masnou, Jaume Oliveras, i dues
regidores de l’Equip de Govern:
la quarta tinenta d’Alcaldia,
coordinadora de l’Àrea de
Comunitat i Persones i regidora de
Promoció Econòmica, Maria Llarás,
i la regidora d’Acció Social, Yulay
Martínez.
Pel que fa als assumptes de
treball, es va aprofundir en la
necessitat de posar en marxa

plans ocupacionals, especialment
per als col·lectius més afectats
per l’atur, com ho són la població
jove, les dones i les persones
majors de 45 anys. Es van
plantejar accions diverses, tant
les que pugui convocar el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC)
com el mateix Ajuntament, a
través d’un pla d’ocupació local.
També es va posar sobre la taula
la posada en marxa d’un pla de
recol·locació i assessorament
específic per als treballadors i
treballadores del Grup Nextil
(Dogi). Finalment, van abordar
l’elaboració d’un projecte
de formació ocupacional al
Masnou.

E l conseller El Homrani signa el Llibre d'Honor del consistori. RAMON BOADELLA

C onversa de treball entre representants d'ambdues administracions. RAMON BOADELLA
En el camp dels afers socials,
el tema que va acaparar més
temps en la reunió va ser la
propera posada en marxa del
projecte Sostre 360º al Masnou.
Es tracta d’un programa de la
Generalitat de Catalunya per oferir
acompanyament personalitzat a
joves vulnerables majors d’edat
sense llar. Oferirà, per tant, suport
social i habitacional per construir
un projecte de vida autònom
i autosuficient, abordant les
necessitats de les persones ateses
des d’un vessant social i educatiu.
Quant a la implementació al
Masnou d’aquest programa,
ja s’estan fent els tràmits
administratius necessaris, raó per la

qual es preveu que es pugui posar
en marxa durant l’estiu d’enguany.
Abans de la reunió de treball,
el conseller va signar el Llibre
d’Honor de l’Ajuntament, just
després que el rebessin l’alcalde,
la regidora Sílvia Folch i el regidor
Ernest Suñé, que ocupen la
primera i segona tinença d’Alcaldia,
respectivament. Fa gairebé dos
anys de l’anterior visita que El
Homrani va fer al Masnou com a
conseller. Ho va fer d’ugència, el
juliol del 2019, per donar resposta
a l’assalt perpetrat a l’alberg Batista
i Roca, quan funcionava com a
centre d’acollida d’emergència de
menors tutelats.

L'Ajuntament del
Masnou us
desitja una molt
bona diada
de Sant Jordi.
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Una nova gran plaça al pati del Casino
L’Equip de Govern explica en una audiència pública la modificació
del Pla urbanístic que engega aquesta transformació
urbanísticament molt densa, amb
dèficit d’espai públic i ubicada
entre els dos barris històrics del
Masnou: el nucli antic i Ocata.
També va haver-hi algunes
crítiques i, sobretot, moltes
preguntes: sobre les negociacions
amb l’entitat propietària del
terreny, el Casino, per arribar a un
acord; la rehabilitació i obertura
de l’històric teatre del recinte;
l’aprofitament urbanístic que
preveu la modificació del PGOU en
dues petites porcions de l’àmbit;
o sobre com afectarà la mobilitat
el tancament al trànsit del carrer
de Tomàs Vives, entre d’altres
temes. Oliveras, Plana i Torrijos van
procurar respondre-les totes.

L'arbrat del pati del Casino es mantindria a la nova plaça. DOMÈNEC CANO

P

rop d’unes seixanta
persones van participar el
25 de març en l’audiència
pública telemàtica que va
organitzar l’Equip de Govern
per explicar la nova gran plaça
pública que vol crear al terreny
que ocupa el pati del Casino. El
projecte ja camina, després que el
Ple del 18 de febrer aprovés de
forma inicial la modificació de la
qualificació d’aquest àmbit al Pla
general d’ordenació urbanística
(PGOU).

i Obres, i Anna Torrijos, regidora
de Plans i Projectes Estratègics.
Al llarg de l’hora i mitja que va
durar, el nombre de persones
que hi estaven connectades va
rondar la seixantena. Prèviament,
se n’hi havien inscrit vuitanta per
rebre l’enllaç de la conferència. Les
que van assistir a la conversa virtual
van poder plantejar preguntes i
expressar opinions al xat escrit de

la trobada telemàtica. Va haverhi força comentaris positius, de
persones engrescades davant
la possibilitat que el Masnou
compti amb una gran plaça
situada al centre del municipi.
L’indret es troba en una zona

Els representants de l'Equip de
Govern van subratllar en tot
moment l’interès públic del
projecte, derivat de la creació
d’una plaça en aquest indret
estratègic per al municipi. També
van destacar la dinamització
social i comercial que implicarà,
així com els canvis que generarà
en la mobilitat, traient espai
als vehicles per atorgar-lo als
vianants. Van incidir, però, en el
fet que “el procés tot just acaba
de començar”, tal com va dir

DEBAT
L’audiència es va haver de fer de
forma telemàtica per evitar els
riscos de contagi que implica
la pandèmia de la COVID-19.
La presentació del projecte va
ser a càrrec de l’alcalde, Jaume
Oliveras, i dels tinents d’alcaldia
Ricard Plana, regidor d’Urbanisme
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En la presentació es
van exposar opinions
engrescades, algunes
crítiques i, sobretot,
moltes preguntes sobre la
transformació de l'indret

L 'espai està situat entre el nucli antic i el barri d'Ocata. GOOGLE MAPS
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l’alcalde. “Hem de continuar
debatent, dialogant i trobant
els màxims espais d’acord”,
va continuar Oliveras per fer
explícita la voluntat de l’Equip
de Govern d’arribar a una entesa
amb l’entitat que permeti que
se senti justament compensada.
Alhora, es va comprometre a
“obrir un procés de participació
per articular diferents propostes”,
en un estadi més avançat
del projecte. La voluntat és
compatibilitzar la participació
ciutadana amb l’eventual acord al
qual es vol arribar amb el Casino,
segons es podia desprendre de
les paraules d’Oliveras.
> Proposta i alternatives
El canvi urbanístic es va aprovar
al Ple de forma inicial, de manera
que encara pot ser modificat.
S’hi preveu l’obertura d’una
plaça, que s’estendria des dels
jardins de Can Malet i la façana
de l’Ajuntament del carrer de
Tomàs Vives fins al carrer de
Roger de Flor, en l’eix est-oest.
L’altre eix de la plaça aniria des de
l’edifici del Casino fins al carrer de
Sant Rafael. Aquesta via, doncs,
quedaria oberta a aquest nou
espai públic en l’extrem que la
connecta amb el carrer de Tomàs
Vives, ja que s’eliminaria el mur
que actualment tanca el recinte.
Es preveu que aquesta nova plaça
sigui enjardinada i es mantindria
l’arbrat que ja té l’espai, format
per, aproximadament, una
trentena de plàtans. La voluntat
de crear una plaça verda i
permeable a la pluja impedeix
que s’hi pugui construir un
aparcament soterrat. Això, a
més, seria contrari a un dels
objectius del projecte, que és
reduir el trànsit al nucli antic,
segons va detallar el regidor
d’Urbanisme, Ricard Plana, arran
d’una pregunta que plantejava la
creació d’un pàrquing.
Com a proposta per compensar
l’entitat, la modificació del PGOU

sí: “S’ha plantejat una cessió del
teatre [de l’entitat a l’Ajuntament]
per tal que aculli part de la
programació estable d’arts
escèniques. El Pla d’equipaments
culturals per al Masnou de la
Generalitat de Catalunya inclou
un teatre i una sala B, que seria
l’Espai Escènic de Ca n’Humet.”

L 'enderroc del mur obrirà la plaça al carrer de Roger de Flor. DOMÈNEC CANO
inclou l’aprofitament urbanístic
de dues porcions petites de
l’actual pati del Casino. En l’una
s’hi crearia un edifici de planta
baixa per a locals comercials
que recorreria el cantó nord de
la plaça, en paral·lel al carrer de
Sant Rafael. En l’altra porció s’hi
aixecaria un edifici de planta
baixa més dues alçàries que
quedaria arrenglerat amb les
cases del cantó est del carrer de
Roger de Flor, sense que això
impedeixi que aquesta via quedi
oberta a la nova plaça. Implica,
a més, el tancament al trànsit
del tram inferior del carrer de
Tomàs Vives, que s’integraria
a la plaça, dins l’espai exclusiu
per a vianants. Tot plegat ocupa
una superfície de 3.000 metres
quadrats, 2.200 dels quals
passarien a ser sòl públic (1.800
metres quadrats per a espais
verds, 110 per a equipaments i
350 per a vials).
Plana va matisar que
l’aprofitament urbanístic per a
l’entitat inclòs en la modificació és
només una proposta: “Creiem que
és interessant per al Casino, una
oportunitat per rebre ingressos,
però no és l’única opció.”.
“Potser prefereixen terrenys
per crear una zona esportiva”,
va exemplificar per mostrar la
disposició de l’Equip de Govern a
estudiar alternatives. La regidora
Anna Torrijos va admetre que “ara
mateix l’entitat s’oposa al projecte”,
tot responent una de les preguntes
formulades per la ciutadania.
“Continuarem parlant amb el
Casino i podem buscar la fórmula

perquè l’entitat pugui explicar el
seu posicionament”, va afegir.
Fins al moment, una de les
alternatives que ha plantejat
l’entitat és substituir els murs
perimetrals del pati per una tanca
que permetria obrir-lo els dies
que es decidís o per a determinats
esdeveniments, cosa que
voldrien regular amb un conveni.
“Nosaltres basem la nostra
proposta en l’interès públic, en
la creació d’una plaça oberta”,
va afirmar Torrijos, per donar a
entendre que l’Ajuntament no
accepta la contraproposta de
l’entitat. Amb tot, es va mostrar
optimista: “Hi ha una base per a la
negociació, que estem explorant,
i n’estem parlant, sobretot pel que
fa al teatre”.
En realitat, el teatre del Casino,
un equipament d’un gran valor
històric i patrimonial que es troba
en mal estat i que cal rehabilitar,
no està inclòs en la modificació
del PGOU aprovada. Tanmateix, és
un tema que hi està estretament
vinculat i que es pretén abordar
en paral·lel a la creació de la
plaça. De fet, sí que s’ha inclòs
al projecte l’eixamplament de
l’edifici per tal “d’ampliar la caixa
escènica amb l’objectiu d’adequar
el teatre a les necessitats
actuals de les arts escèniques i
posar-lo en marxa”, segons va
explicar el regidor d’Urbanisme,
Ricard Plana. Davant els dubtes
expressats per una persona sobre
si el Masnou té prou mida perquè
funcionin dos teatres, Torrijos
es va mostrar convençuda que

De fet, la rehabilitació del teatre
i de l’edifici del Casino podria ser
o formar part de la compensació
a l’entitat. “La creació d’aquesta
plaça és una necessitat pública
i s’ha de fer una compensació
adequada. N’hem plantejat una
que és possible [en referència a
l’aprofitament urbanístic], però
podem arribar a la conclusió
que siguin locals o diners, o
actuacions per arreglar l’edifici,
que tindrien un cost important i
molt difícil d’afrontar per part de
l’entitat. És una possibilitat, que
es podria dur a terme a través dels
mecanismes adequats i si aquesta
compensació quedés inclosa dins
l’entesa a la qual es vol arribar
amb l’entitat”, va detallar Plana.
LA RECUPERACIÓ DEL TEATRE
Tot i que el teatre del Casino
no està inclòs en la modificació
urbanística, l’Equip de Govern
ha recuperat dues propostes
de conveni que anys enrere ja
havia presentat a l’entitat per
assegurar-ne la rehabilitació.
Conveni de col·laboració
Permetria la realització
del projecte executiu de
rehabilitació del teatre. Es
cofinançaria entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament del
Masnou. Caldria l’autorització
de l’entitat.
Conveni de cessió d’ús
A canvi d’una cessió d’ús a
cinquanta anys del Casino
a l’Ajuntament, aquest
s’hauria de comprometre a la
rehabilitació i gestió del teatre,
si bé l’entitat en conservaria
alguns drets.
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Audiència pública per explicar les principals
transformacions urbanístiques previstes
Una quarantena de persones van connectar-se a l’exposició telemàtica
organitzada per l’Equip de Govern

L

’Equip de Govern va
organitzar una audiència
pública virtual, el 7 d’abril,
per explicar les modificacions
urbanístiques més rellevants
que es volen tirar endavant al
municipi. La més destacada i per
la qual més es van interessar els
assistents va ser la de l’àmbit de
Can Bernades (vegeu pàg. 13),
on actualment hi ha ubicat el
Càmping Masnou.
L’objectiu d’aquesta trobada, que
es va celebrar de forma telemàtica
amb motiu de la COVID-19, era
“veure una panoràmica general
d’alguns dels canvis que vam
iniciar fa uns anys i continuem
actualment, vinculats a la
modificació del planejament
urbanístic del Masnou”, va explicar
l’alcalde, Jaume Oliveras. Reordenar
planejaments pendents i buscar
unes solucions més racionals des
del punt urbanístic, guanyar espai
públic per als vianants i dotar el
Masnou d’un parc d’habitatge
públic ambiciós van ser les
principals fites esmentades per
l’Equip de Govern i que es volen
assolir amb aquests canvis.
Per la temàtica de l’audiència,
durant l’exposició també hi
van intervenir tant el regidor
d’Urbanisme, Ricard Plana,
com la regidora d'Habitatge,
Maria Llarás. Tal com va raonar
Plana, per aconseguir més espai
públic, durant aquests anys
s’han fet diverses actuacions per
recuperar espai als vehicles. Va
posar com a exemples les àrees
de vianants ja creades als carrers
de Roger de Flor i del Dr. Agell,
o les futures, com la dels carrers
de l’Uruguai i del Brasil (vegeu

10

EL MASNOU VIU ABRIL 2021

OBJECTIU

La trobada va servir per
mostrar "una panoràmica
general dels canvis iniciats
fa uns anys i que continuen
actualment", en paraules
de l'alcalde
pàg. 12). La manca d’espais verds
al municipi també va ser una altra
de les reflexions de Plana. L’edil
va explicar que una altra eina per
poder recuperar espais públics eren
les modificacions de planejament:
canviant el sòl privat a sòl públic.
Tal com va explicar, “qualsevol
modificació de planejament
sempre ha d’estar motivada
per un interès públic i, a més,
la Llei diu que juntament amb
l’interès públic cal compensar els
particulars afectats”. En primer
lloc, va mostrar exemples de
modificacions de planejament
urbanístic ja fetes, com la que es
va fer a la zona de la Colomina,
on es va passar dels 1.000 metres
quadrats de sòl públic per a
equipaments i espai verd previstos
inicialment, a 15.000. Després, es
va referir a futures intervencions,
com l’aprovada inicialment al Ple
del febrer que afecta l’àmbit de
Can Bernades i que, segons Plana,
“preveu augmentar la superfície
verda del Masnou en més de
8.000 m2 i la creació de prop
d’una quarantena d’habitatges
de protecció oficial”. També va
mencionar altres modificacions
urbanístiques previstes, com la del
Casino (vegeu pàg. 8 i 9) o la de
Can Mandri.

> Habitatge assequible
Aconseguir augmentar el parc
públic d’habitatges de protecció
oficial també és una de les fites
marcades pel Govern actual,
segons va explicar la regidora
d’Habitatge, Maria Llarás.
La regidora va donar unes
xifres que situarien el Masnou
amb una taxa d’habitatges
de protecció oficial del 4%
un cop finalitzessin totes les
promocions previstes. Va detallar
que “actualment el Masnou
compta amb 110 habitatges
de protecció oficial finalitzats
i 143 en procés de construcció
i, una vegada finalitzin les
promocions plantejades (95) o
en planejament (81), el municipi
comptarà amb un total de 429
habitatges de protecció oficial
distribuïts equitativament al
llarg del municipi”. Llarás va
explicar que augmentar el parc
públic d’habitatge social era
una necessitat constatada al
recentment aprovat Pla local
d’habitatge 2020-2026, del qual
es desprèn que al Masnou hi ha
tres grups que poden estar en
risc d’exclusió residencial: els
joves que volen emancipar-se, les
famílies en risc d’exclusió social i
la gent gran.
> Les consultes del públic
Després de les explicacions
dels responsables municipals,
les persones que van assistir a
la trobada virtual van plantejar
preguntes i van expressar
opinions a través d’un xat escrit.
La majoria va versar sobre
l’actuació a Can Bernades i feien

referència als canvis de mobilitat
que podria haver-hi a la zona.
En aquest sentit, el regidor va
explicar que les decisions sobre
com quedaria la mobilitat a la
zona les prendria l’Ajuntament
i que, per tant, la voluntat era
consensuar-les amb el veïnat,
com a principal coneixedor de la
zona.
També va haver-hi altres queixes,
com la manca de manteniment
de les zones verdes actuals i
sobre l’endarrerida rehabilitació
de la Casa dels Masovers com a
equipament. Quant a les zones
verdes, es va recollir la queixa,
però alhora es va explicar que
el manteniment de les àrees
enjardinades tenia una casuística
complicada: l’incivisme. Respecte
a l’obra de la Casa dels Masovers,
l’alcalde la va qualificar de
“maleïda”, per les empreses
adjudicatàries que havien fet
fallida i per la necessitat de
desviar uns cables d’alta tensió.
També, en referència a les
zones verdes, una assistent va
mencionar espais que al seu parer
estaven infrautilitzats, com el parc
del Mirador. Se li va respondre
que es preveu definir uns usos per
a aquest espai que el facin més
atractiu.

HABITATGE PÚBLIC

Quan finalitzin les
promocions en construcció
i les planejades, el Masnou
comptarà amb un total
de 429 habitatges de
protecció oficial

EN PORTADA

La situació urbanística de Can
Xala també va ser consultada
i el Govern va precisar que es
tractava d’una iniciativa privada
i que corresponia a les persones
propietàries presentar-la a
l’Ajuntament. Finalment, l’alcalde
va recordar que la voluntat de
recuperar la Fabriqueta responia
a l’interès per la preservació del
patrimoni industrial del municipi.

Quant a l’habitatge, es va tractar el
tema de l’ocupació il·legal.
El Govern va reconèixer el
problema actual amb una de
les promocions d’habitatge de
protecció oficial (Sector Llevant) i
va confirmar la “lluita diària” amb
l’Agència Catalana d’Habitatge
per solucionar-lo. Per aquest
motiu, va dir Llarás, “les futures

promocions que s’estan fent i es
faran són mitjançant un conveni
amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, perquè això no passi
més”.
També es va consultar sobre
l’existència de pisos de lloguer
privats amb conveni amb
l’Ajuntament. En aquest sentit, la
regidora va aprofitar per dir que

“tenim una borsa lloguer social de
dos pisos, però ens en calen més”.
Per tancar la trobada, a més
d’anunciar d’altres trobades
sectorials, principalment amb el
veïnat de la zona afectada per
cada àmbit d’actuació, l’alcalde va
convidar les persones assistents
a adreçar-se a les regidories
d’Urbanisme i d’Habitatge per a
qualsevol consulta.
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Nova zona de vianants als carrers del Brasil
i de l’Uruguai
Es poden presentar al·legacions al projecte inicial fins al 4 de maig
REUNIONS

L'Equip de Govern convoca
reunions amb el veïnat
directament afectat
pel projecte
barri amb els jardins dels Països
Catalans, així com potenciar el
carrer del Brasil com a eix d’accés
a la platja.

Tram del carrer de l'Uruguai que es transformarà. DOMÈNEC CANO

L

’Ajuntament ha
engegat el procés
per crear una nova
zona de vianants als
carrers del Brasil i de
l’Uruguai. El projecte
es troba en període
d’exposició pública.
Per tant, s’hi poden
presentar al·legacions
fins al 4 de maig. El va
aprovar inicialment la
Junta de Govern Local
el 4 de març.
El resultat de les obres
serà la conversió en
zona de vianants del
tram del carrer de
l’Uruguai comprès
entre els carrers de
Veneçuela i del Brasil,
així com el tram

12

Aquesta nova zona de vianants
serà de plataforma única,
sense calçada ni voreres, i s’hi
eliminaran els aparcaments.
En canvi, s’hi mantindran
els arbres existents i s’hi
incorporarà espai verd, amb
escocells i parterres.
També es preveu instal·lar-hi
nou mobiliari urbà per crear
zones d'estada, així com millorar
l’enllumenat amb fanals led.

d’aquesta última via
delimitat pels carrers
de l’Uruguai i d’Àngel
Guimerà.
L’Equip de Govern
convoca reunions amb
el veïnat directament
afectat per exposar-li de
primera mà el projecte.
La superfície de l’àmbit
d’actuació és de 2.014,5
metres quadrats. Les
obres per transformar
aquests dos trams de
carrer compten amb
un pressupost de
310.068,84 euros (IVA
inclòs). A més de generar
un espai públic més
amable, la nova zona
de vianants permetrà
millorar la connexió del
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EN PORTADA

Can Bernades guanya zona verda i habitatges protegits
La modificació urbanística de l’indret, que és on es troba el càmping, implica
també el blindatge de la Fabriqueta com a equipament

E

l Ple municipal del 18 de
febrer va aprovar inicialment
una modificació del Pla
general d’ordenació urbanística
(PGOU) que afecta principalment
Can Bernades, el sector on es
troba el Càmping Masnou.
L’Equip de Govern va convocar
una audiència pública el 7 d’abril
per explicar aquesta i altres
modificacions urbanístiques
previstes (vegeu les pàg. 10 i 11).
Reordenar planejaments, guanyar
espai públic per a vianants i
ampliar el parc d’habitatge públic
són els principals objectius citats.
El canvi més rellevant de la
modificació a Can Bernades és
el fet que s’hi guanyen 8.000
metres quadrats de zona
verda i es reserva una part de
l’aprofitament urbanístic del
sector a la construcció de 39
habitatges protegits. La superfície
que es transforma en zona verda
està situada al front marítim. Per
tant, quedarà unida a l’escalinata
i el mirador del Bellresguard, de
manera que generarà un nou
gran parc enjardinat. Alhora, la
zona verda s’estendrà també pels
flancs del futur perllongament
del passatge de la Constitució,
que actualment és un cul-de-sac
que finalitza a l’Escola Lluís Millet.
Tal com indica el PGOU, aquest

passatge quedarà connectat
amb el carrer de Josep Pla, que
ara tampoc no té sortida. El
perllongament i unió d’ambdós
vials permetrà millorar la
mobilitat de la zona i els accessos
del centre educatiu.
La resta de sòl d’aquest sector
queda qualificat com a espai
residencial lliure (que pot
explotar i urbanitzar la propietat
del terreny amb els límits i
condicions que estableix el
PGOU) i es manté una franja de
terreny públic adjacent a l’escola.
Ricard Plana, tinent d’Alcaldia
i regidor d’Urbanisme i Obres,
resumia així al Ple de febrer el
resultat de la modificació quant
als usos del sòl: “La intervenció
afecta uns 25.000 m2 del municipi
i, fent números rodons, partíem
d’un sòl públic d’11.000 m2 i
residencial lliure de 13.000 i, amb
aquesta modificació, quedarien
uns 20.000 m2 de sòl públic i
5.000 de residencial lliure”. Dit
d’una altra manera, la propietat
del terreny del Càmping Masnou

ÚS RESIDENCIAL

Abans del canvi urbanístic,
la propietat del terreny
hauria pogut urbanitzar
com a espai residencial una
porció molt més gran de la
superfície d'aquest sector

P lànols de les qualificacions anterior i posterior a la modificació. AJUNTAMENT
hauria pogut urbanitzar com a
espai residencial una porció molt
més gran de la superfície d’aquest
sector, abans de l’aprovació
inicial d’aquesta modificació que
canvia els usos del sòl. El Càmping
Masnou pot continuar funcionant
com a tal fins que no s’executin
les obres de transformació de
l’indret.
A banda, la modificació que
es va dur al Ple incloïa canvis
en altres sectors del municipi.
Una és la requalificació de la
Fabriqueta, que passa a ser un
equipament públic. Es
tracta d’un edifici amb
valor històric i patrimonial
que està situat al nucli
antic, fent cantonada
entre els carrers de
Bonaventura Bassegoda i

de Joan Roig. La propietat actual
d’aquest edifici és la mateixa
que la que posseeix els terrenys
de Can Bernades. La intenció
de l’Ajuntament és adquirir
la Fabriqueta per donar-li un
ús públic. Un altre canvi de la
modificació suma sòl del parc del
Mil·lenari que s’ha de dedicar a
equipament, cosa que permetrà
ampliar l’edifici de Cal Ros de
les Cabres. La resta de canvis
consoliden àrees de molta menys
superfície com a vials i zones
d’aparcament a l’actual passeig
de Joan Carles I (que ha de passar
a dir-se
passeig del
Bellresguard)
i al carrer de
Vallromanes.

I l·lustració de la urbanització del sector, vista des de l'N-II. L'edifici més alt ja existeix, queda fora de l'àmbit. CEDIDA
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MOBILITAT

Es prorroga la validesa dels distintius per aparcar a les zones taronja
Les persones que vulguin obtenir-ne un o l’hagin de renovar per canvi de vehicle han de
sol·licitar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

E

ls adhesius que permeten
aparcar gratuïtament a les
zones taronja prorroguen la
seva vigència durant el 2021. Per
tant, les persones que ja disposen
d’un distintiu que inicialment era
vàlid els anys 2019 i 2020 no l’han
de renovar i el poden continuar
utilitzant durant tot l’any.
Qui no tingui el distintiu o
l’hagi de renovar, pot sol·licitar

l’etiqueta a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC). Per fer-ho, cal
demanar cita prèvia, a www.
elmasnou.cat/atencio-ciutadana
o al número de telèfon 93 557
17 77. Inicialment, els darrers
adhesius lliurats eren vàlids
durant els anys 2019 i 2020.
Les zones taronja estan ubicades
a prop de les platges del municipi,
a Voramar (Ocata) i Can Teixidor.

Z ona taronja de Can Teixidor.

GOOGLE MAPS

Són de pagament entre l’1 de
juny i el 30 de setembre, tots
els dies, de 10 a 20 h, però els
distintius esmentats donen dret
a estacionar-hi gratuïtament.
Poden sol·licitar-los les persones
empadronades al Masnou,
sempre que els seus vehicles
tributin al municipi. Hi ha altres
supòsits que donen dret a
obtenir-los. Es poden consultar a
www.elmasnou.cat/mobilitat.

ESPAI PÚBLIC

Campanya de millores en carrers i zones verdes
S’intensifiquen les reparacions de voreres, les tasques de jardineria i la preparació de les platges
per a la temporada de bany

L

’Ajuntament del Masnou
està intensificant les
actuacions per a la millora
de l’espai públic. Destaquen
diverses obres de reparació
i millora de voreres. Des de
principis d’any i fins al tancament
d’aquesta edició d’El Masnou Viu
ja s’hi han invertit 51.460,90 euros
(IVA inclòs). Pròximament es
duran a terme noves actuacions
que completaran una inversió
total de 80.000 euros, encara que
es preveu ampliar notablement

la quantitat total que s’invertirà
enguany en aquest concepte
quan es puguin incorporar
els romanents (estalvis) de
l’Ajuntament al pressupost
d’enguany.
Fins ara s’han fet reparacions
en voreres de trams dels carrers
de Barcelona (Camí Ral), de Fra
Juníper Serra, del Vallès i de
la Vall d’Aran. A més, s’han fet
actuacions puntuals a la plaça
del Mercat Vell i als carrers

Treballs de reparació d'una vorera.

CEDIDA

de Fontanills i de Girona. Les
actuacions a les voreres sovint
impliquen reparacions a la xarxa
de subministrament elèctric de
l’enllumenat. En alguns casos
també cal retirar o replantar
arbres.
> Jardineria i platges

Noves plantes a les jardineres de la plaça de Catalunya. CEDIDA
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Aquests darrers mesos també
s’han intensificat les actuacions
de jardineria. Per exemple, entre
febrer i març s’han replantat
27 arbres. Són part del total de
81 replantacions d’arbres que
estan programades en el bienni
2020-2021. A més, s’han reforçat
les plantacions en jardineres
i parterres de moltes zones

del municipi i s’han reparat
fuites a la xarxa de reg del parc
de Vallmora, on també s’han
podat arbustos i on en breu es
replantarà vegetació als talussos.
Alhora, s’han fet desbrossades a
les pistes de Pau Casals i al solar
situat davant la Biblioteca. En el
moment de tancar aquesta revista
hi havia prevista una desbrossada
imminent a la riera d’Alella. Les
platges és una altra de les zones
on s’està actuant, ja que davant
la proximitat de la temporada
de bany cal fer-hi actuacions de
manteniment. S’estan pintant els
passos soterrats per accedir-hi,
s’han fet desbrossades i s’han
iniciat les neteges periòdiques de
la sorra amb garbelladores.
INVERSIÓ

El pressupost d'enguany
per a actuacions com la
reparació de voreres compta
amb 80.000 euros, quantitat
que es podrà ampliar
amb els romanents

MEDI AMBIENT

El Senat paralitza la construcció d’un espigó a la platja d’Ocata
L’obra formava part del pla del Govern de l’Estat per combatre la regressió de les platges del
Maresme, que també preveu dragar sorra del fons marí

A

mb 154 vots a favor, 98 en
contra i 6 abstencions, el
Senat va aprovar el 24 de
març una moció que, a la pràctica,
suposa l’aturada de la construcció
al Masnou d’un espigó d’uns 140
metres de longitud, projectat al
pla que ha elaborat el Ministeri
per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic per fer front
a la regressió de les platges del
Maresme. En conjunt, el Govern
de l’Estat preveia construir uns
trenta dics i espigons al litoral de
la comarca, així com el dragatge i
abocament de sorra.
La moció aprovada al Senat atura
les actuacions projectades als
municipis que s’hi oposen, com és
el cas del Masnou. Per tant, queda
paralitzat el projecte de construir
un espigó en perpendicular a la
platja d’Ocata, que allargaria el
dic de recer del port, situat al límit
sud-oest de la platja. La construcció
d’aquest espigó i d’altres que s’han
projectat a Premià de Mar era
part de la primera fase d’aquest
pla. També preveia el dragatge
de centenars de milers de metres

els embassaments per tal d’oferir
perspectives de sostenibilitat
en deltes i platges. La proposta
va ser presentada pel senador
Bernat Picornell, en nom d’ERC,
després de transaccionar-la amb
el PSOE. Van votar-hi a favor tots
els partits, a excepció de PP i VOX,
que hi van votar en contra, i Cs
que es va abstenir.
L 'espigó s'havia projectat com a continuació del dic de recer del port, transversal
a la línia de costa. DOMÈNEC CANO
cúbics de sorra del fons marí
masnoví per abocar-la a les platges.
A Premià, en canvi, el projecte no
s’ha aturat, perquè el municipi veí
no s’hi oposa.
Precisament, els efectes negatius
que podria tenir en l’ecosistema,
sobretot pel dragatge de sorra del
fons marí, són la causa principal
del rebuig de l’Ajuntament i de
part de la societat masnovina.
També perquè l’espigó que es
projectava podia provocar que
s’acumulés més sorra on ja n’hi
ha molta, a l’extrem sud-oest de
la platja d’Ocata, i que se’n reduís

encara més l’aportació natural a
la platja de l’altra banda del port,
la del Masnou, que ja pateix greus
problemes de regressió.
En contraposició al projecte
aturat al litoral masnoví, la moció
aprovada al Senat sol·licita la
implementació d’una estratègia
basada en estudis de la dinàmica
litoral, per a la defensa i millora
de les platges amb problemes
d’erosió i que tingui en compte
els efectes del canvi climàtic. En
aquest sentit, reclama un informe
sobre els fluxos sòlids fluvials, de
sediments, i el seu col·lapse en

A més, el text insta el Govern
central, en col·laboració amb
la Generalitat de Catalunya,
a plantejar un nou projecte
amb solucions per al litoral
que respectin els ecosistemes
marins i les dinàmiques
geomorfològiques naturals. Tot
plegat, tenint en compte la trama
urbana del Maresme i l’existència
d’infraestructures viàries i
ferroviàries que recorren la costa,
sense descartar la reconsideració
de la seva ubicació actual. També
recull la petició que es paralitzin
totes aquelles actuacions a les
quals s’oposin els plens dels
municipis afectats, com és el cas
del Masnou, Canet de Mar, Arenys
de Mar o Sant Pol de Mar.

Exposició sobre la regressió de les platges
La plataforma Preservem el Litoral explica la dinàmica dels sediments al litoral i el projecte
del Ministeri, basat en el dragatge de sorra

D

urant aquest mes d’abril
i fins al 3 de maig es pot
veure a la plaça Nova de
les Dones del Tèxtil una exposició
divulgativa sobre la regressió de les
platges i el projecte que el Ministeri
per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic vol dur a terme
al Maresme per regenerar-les.
L’exposició és una iniciativa de la
plataforma Preservem el Litoral,
que compta amb el suport de
l’Ajuntament del Masnou.

A partir del 3 de maig, el
consistori preveu instal·lar
l’exposició en altres indrets del
municipi. La mostra s’estructura
en vuit plafons, disposats en
les quatres cares laterals de dos
cubs. En un dels cubs s’hi explica
el projecte del Ministeri, basat
en la construcció d’espigons i
el dragatge de sorra del fons
marí per abocar-la a les platges.
És un model ineficient i que
perjudica l’ecosistema marí, a

L a mostra s'instal·larà en diversos
indrets del municipi. DOMÈNEC CANO

més d’interrompre la dinàmica
natural dels sediments al
litoral. Això últim s’aborda amb
més profunditat als plafons
de l’altre cub, que a més fa un
repàs històric de la construcció
d’infraestructures, com ara els
ports, que expulsen els sediments
de la costa. Tots dos cubs
presenten exemples de diversos
indrets de la costa catalana, però
també inclouen plafons centrats
en el litoral del Masnou.
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ACTUALITAT

Homenatge a les víctimes de la dictadura argentina
Familiars de persones desaparegudes participen en la presentació del monument masnoví que
clama per la memòria, la veritat i la justícia
prendre la paraula Susana Garelik.
Va esmentar el dolor que causa
l’exili i va advocar perquè les
escoles visitin el memorial per tal
que els nens i nenes coneguin la
història. A més, va elogiar l’instint
de supervivència i la fortalesa de
les víctimes: “Resistim i seguim
celebrant la vida”.

C arlota Ayub de Quesada, mare d'una desapareguda, va col·locar flors en record de la seva filla. RAMON BOADELLA

U

na quarantena de
persones van assistir l’11
d’abril a la presentació del
memorial dedicat a les víctimes
de la darrera dictadura argentina,
la civicomilitar, que va instaurar
un règim militar neoliberal entre
el 1976 i el 1983. Va perpetrar
assassinats, segrestos, violacions
i tota de mena de crims de lesa
humanitat contra la dissidència
i les minories socials. Durant
els anys en què es va instaurar
aquesta política genocida, de
terrorisme d’estat, es calcula que
van desaparèixer més de 30.000
persones. A més, al voltant de
500.000 van haver d’exiliar-se.

desaparegudes a mans de la
dictadura. En concret, van ser tres
famílies, veïnes del Masnou, que
van deixar ben palesa la injustícia
i l’horror viscut per la desaparició
dels seus éssers estimats. Van
fer un clam per la memòria, la
veritat i la justícia com a elements
imprescindibles en la lluita contra
els totalitarismes, els genocidis i la
repressió política i ideològica.

El memorial es va instal·lar als
jardins del CAP d’Ocata fa més
d’un any. La pandèmia va obligar
a ajornar-ne la presentació i l’acte
d’homenatge. Finalment, l’11
d’abril, aprofitant la proximitat del
24 de març, Dia Nacional argentí
de la Memòria per la Veritat i la
Justícia, es van reunir en aquest
indret familiars de persones

GENOCIDI
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Junta Militar juntament amb
el seu company. Va recordar el
patiment de la seva mare, que va
haver de viure la resta de la seva
vida enyorant la seva filla: “Mai
no se supera aquesta mena de
dolor”. Va subratllar la lluita de les
Madres y Abuelas de la Plaza de
Mayo, dones que durant dècades
s’han mobilitzat per buscar els
seus fills i nets. Tot seguit va

Ana Quesada va tancar les
intervencions de les famílies.
Va anar-hi acompanyada de
la seva mare, Carlota Ayub
de Quesada, una abuela de la
Plaza de Mayo. De fet, la seva
història és un dels motius pels
quals s’ha instal·lat al Masnou
aquest memorial. Ana Quesada
va esmentar la rellevància de
“transformar el dolor en lluita”,
tot recordant el segrest i la
desaparició de la serva germana
Graciela. Va posar l’accent en
les mobilitzacions i la feina
feta durant anys per part de la
Comisión de Solidaridad con
Familiares de Desaparecidos en
Argentina (COSOFAM). La lluita
d’aquesta entitat i de moltes
altres, com les Madres y Abuelas
de la Plaza de Mayo, ha estat
clau per jutjar i condemnar
criminals d’aquell règim.

Silvia Cancela va ser la primera
dels familiars a prendre la paraula.
Va llegir una emotiva carta
adreçada a la seva germana,
Mirta, feta desaparèixer per la

Es calcula que el règim
civicomilitar que va
governar el país entre
el 1976 i el 1983 va fer
desaparèixer unes 30.000
persones

L es representants de les famílies van dirigir emotius discursos al públic.
RAMON BOADELLA

ACTUALITAT

L 'acte va tenir lloc al memorial ubicat als jardins del CAP Ocata. RAMON BOADELLA
L’alcalde, Jaume Oliveras,
va prendre el relleu a les
representants de les víctimes.
Va subratllar els vincles que
uneixen Catalunya i el Masnou
amb l’Argentina, i va recordar
la figura de Tomàs Ferré i Sust,
alcalde republicà del Masnou que
es va haver d’exiliar en acabar
la Guerra Civil espanyola per
fugir de la repressió franquista.
Va viure exiliat a Buenos Aires la
resta de la seva vida. Per tancar
l’acte, va convidar les famílies a
fer una ofrena floral al monument
que recorda les víctimes. Molt
abans, a l’inici de l’acte, va ser
Maria Llaràs, quarta tinenta
d’Alcaldia i coordinadora de
l’Àrea de Comunitat i Persones,
qui va expressar el seu condol i
va desitjar que aquests crims no
caiguessin en l’oblit. Llarás va
coronar el seu parlament llegint
uns versos de la cançó Como la
cigarra, escrita per Maria Elena
Walsh i popularitzada per la
cantant Mercedes Sosa.
> Memorial
Carlos Resano, l’arquitecte que
ha dissenyat el memorial, va
prendre la paraula abans que les
famílies. Resano, també argentí,
va recordar un amic de joventut
a qui havien assassinat quan
només tenia 18 anys. Va explicar
el simbolisme de l’obra, formada
per tres elements connectats.

MONUMENT

L'obra està formada per
dos conjunts petris i un riu
simbòlic que representen les
víctimes, la seva fortalesa,
el patiment i la vida

El primer és un monòlit que
representa les víctimes i la
fortalesa de la gent. Alhora, és
el suport d’una placa on s’han
estampat uns versos del poeta
Jorge Rodríguez Hidalgo. També
hi apareix el nombre esgarrifós
de persones desaparegudes per
aquell règim, 30.000, i el clam per
aconseguir “memòria, veritat i
justícia”.
Un riu simbòlic, format per
còdols transparents, com de
vidre, col·locats entre d’altres
d’opacs, evoca “les llàgrimes i
les ànimes de la gent que ja no
hi és”, explicava Resano. Aquest
camí de pedres uneix el primer
monòlit amb un altre conjunt
petri format per tres blocs: “És
un símbol de vida; des d’allà
flueix la història”, va aclarir
l’arquitecte, que va lloar la feina
feta pel dissenyador i escultor
masnoví Miquel Àngel Anadón,
que va crear els còdols del riu
simbòlic.

E n un dels monòlits s'hi poden llegir uns versos del poeta Jorge Rodríguez Hidalgo.
DOMÈNEC CANO

El Masnou commemora el norantè
aniversari de la Segona República

F

ins al 7 de maig es poden
visitar al Masnou tres
mostres organitzades amb
motiu del norantè aniversari de
la Segona República Espanyola,
proclamada el 14 d’abril del
1931. Commemoren l’inici
d’aquell període de progrés
social i democràtic, exterminat
pel cop d’Estat del 1936, la
Guerra Civil i quatre dècades de
dictadura.

Aquesta mostra ja s’havia
exposat a l’espai Casinet l’any
2018. La tercera, “Els rostres de
la República al Masnou”, s’ubica
al vestíbul del Museu Municipal
de Nàutica, també a l’Edifici
Centre.

La primera, “Visca la República!
90 anys”, s’ha instal·lat a la Sala
Joan Comellas de l’Edifici Centre.
És fruit d’una col·laboració amb
la Diputació de Barcelona, a
través de la Xarxa de Museus
Locals. La segona, “Les llavors
del progrés (1931-1936)”, es
pot veure a la mateixa sala.
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CULTURA

El realisme pictòric sense anècdota de Maise Corral,
a l’Espai Casinet
“Per un instant” és el títol de la mostra que acull la sala masnovina fins al 9 de maig

L

’Espai Casinet exposa fins
al 9 de maig un conjunt
d’obres de la pintora
resident al Masnou Maise Corral,
agrupades sota el títol “Per un
instant”. L’acte d’obertura de la
mostra va tenir lloc el 16 d’abril.
Va comptar amb la participació
de l’artista, que es va mostrar
molt satisfeta d’exposar a la sala
municipal, així com de l’alcalde,
Jaume Oliveras, i de la regidora
de Cultura, Neus Tallada.
Les obres de Corral aconsegueixen
crear atmosferes marcadament

De la seva pràctica s’ha destacat
la poesia de les imatges,
conseqüència de la voluntat de
l’artista de captar tot allò que “és
fugisser, també l’instant capturat
per una pintura i així mateix l’instant
en què és pintada”, en paraules de
Corral. “El temps condensat en un
quadre –continua l’artista– sembla
romandre captiu, i dins d’aquest
temps pintat hi podem portar la
memòria d’altres temps no viscuts.
Hi ha la pretensió de deixar dins el
quadre el fragment deturat d’un
instant vital.”

melancòliques o íntimament
misterioses, i reflecteixen
de manera eficaç escenes i
moments fugassos de la realitat,
però, com ella mateixa explica,
“fugint de qualsevol anècdota”.
A la seva pintura es detecten
la presència i la influència de
diversos corrents de la tradició
artística, però sempre avançant
en la indagació del fet pictòric
mateix. Són presents als seus
quadres el pas del temps, el
silenci, la solitud i l’evocació
de records.

Artistes amb futur
Alumnes de l’Institut Mediterrània i de l’Escola Ocata exposen obres a la Casa
de Cultura i el Casinet

L

a programació estable
d’arts visuals compta,
durant el mes d’abril i
fins al 9 de maig, amb dues
exposicions ben especials. L’una
mostra obres realitzades per
alumnes de batxillerat artístic
de l’Institut Meditarrània, que
es poden veure a la sala annexa
de l’Espai Casinet. L’altra, “Tocats
pel bolet”, s’ha instal·lat a la Casa

de Cultura, on es pot admirar
la creativitat de nens i nenes
de l’Escola Ocata a l’hora de
representar elements comuns del
nostre entorn, com els bolets.
Totes dues es van obrir el 9 d’abril.
Tot i aplicar-se les restriccions
indicades per les autoritats
sanitàries davant la pandèmia,
van acollir una bona afluència

O bertura de l'exposició "Tocats pel bolet". RAMON BOADELLA
de públic. També van visitar-les
aquell dia l’alcalde, Jaume Oliveras,
i la regidora de Cultura, Neus
Tallada. Tots dos van remarcar la
importància de la col·laboració
amb els centres que col·loquen les
arts plàstiques en un nivell rellevant
en els seus projectes educatius.

E l públic admira les creacions de l'alumnat de batxillerat artístic. RAMON BOADELLA.

A l’obertura de la mostra de
l’Institut Mediterrània, els edils
van felicitar els nois i noies per
la tasca realitzada, que inclou
l’experiència d’organitzar una

exposició, i els van animar a
continuar treballant. A la de
l’Escola Ocata, van agrair la tasca
de l’exdirector, Jordi Navarro, i
la seva visió interdisciplinària
per enfocar un projecte que
demostra la utilitat de l’art
per aprendre continguts de
totes les disciplines. Ambdues
exposicions s’havien programat
el 2020, però no es van poder
dur a terme pel confinament
i les restriccions per frenar els
contagis de COVID-19.
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COMUNITAT

La pandèmia impulsa l’atenció telefònica i per Internet
Molts dels tràmits telemàtics requereixen un certificat digital, com l’idCAT, que
es pot sol·licitar a l’OAC

L

a pandèmia de la COVID-19 ha accelerat
el canvi d’hàbits en la relació entre la
ciutadania i l’Ajuntament. Internet i
el telèfon creixen com a canals d’atenció
ciutadana, en detriment de la via presencial.
La primera declaració de l’estat d’alarma va
obligar a accelerar aquesta evolució propiciada
per les noves tecnologies de la informació i
la comunicació. Tot fa pensar que molts dels
nous hàbits han vingut per quedar-se. En
aquest sentit, i davant l’acceleració d’aquest
fenomen, l’Ajuntament del Masnou ha
implantat mesures i ha reforçat serveis per fer
que la ciutadania pugui realitzar tràmits de
manera més ràpida i eficient.
Un dels canals que més rellevància ha pres des
de l’inici de la pandèmia ha estat el telefònic.
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) el va
posar en marxa –a través del número 93 557
17 77– arran de la declaració del primer estat
d’alarma, el març del 2020. El nombre de
trucades ateses va assolir els registres màxims
els mesos de maig i juny del 2020, amb 1.809
i 2.025, respectivament. El darrer semestre
de l’any les trucades es van estabilitzar entre
les 1.000 i les 1.300 mensuals, un volum que
s’ha mantingut el primer trimestre del 2021.
Per donar resposta a aquest creixement, s’ha
ampliat l’equip tècnic que atén les trucades
i s’ha instaurat un nou sistema de control,
un centre d’atenció telefònica, per millorar
l’eficiència d’aquest canal.
A banda, una mesura que ha vingut per
quedar-se és el fet d’haver de demanar cita
prèvia per rebre atenció presencial a l’OAC i
a l’Oficina Municipal d’Informació al Consum

(OMIC). Es pot sol·licitar a www.elmasnou.cat/
atencio-ciutadana o trucant al número de
telèfon 93 557 17 77. Entre altres avantatges,
implica la reducció del temps d’espera a l’hora
de fer tràmits. S’està treballant per estendre la
cita prèvia a altres departaments del consistori,
com el Servei Local d’Ocupació, la Policia
Local i els serveis tècnics. Així mateix, l’OAC
ha posat en marxa un Punt d’Atenció Ràpida
per fer tràmits relativament senzills sense
haver de demanar cita prèvia, com l’emissió de
justificants del padró d’habitants o el registre
de documents.
En paral·lel, el volum de tràmits realitzats per
via telemàtica ha augmentat notablement des
de l’inici de la pandèmia. Un bon indicador
d’aquest fenomen és el canal d’entrada del
registre. Des del març del 2020 s’ha capgirat
la via més freqüentada: si abans ho era la
presencial, a partir de l’esclat d’alarma ha passat
a ser-ho la telemàtica. Per donar-hi resposta,
l’Ajuntament ha reorganitzat tasques internes
per agilitzar els tràmits telemàtics. També ha
posat en marxa el servei de suport remot, que
presta assistència davant de qualsevol dificultat
a l’hora de fer-los. Per sol·licitar el suport remot
cal trucar a l’OAC (93 557 17 77).
Tot plegat forma part d’un pla de millores
que inclou noves accions que s’implanten de
manera progressiva per potenciar els tràmits
electrònics i reduir els desplaçaments i els
temps d’espera. Per exemple, s’incorporaran
nous canals de missatgeria electrònica, com
Telegram o Messenger. A més, s’organitzaran
formacions adreçades a membres d’empreses i
entitats per ensenyar-los a fer electrònicament
els tràmits que realitzen habitualment.

Atencions telèfoniques mensuals 2020
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CERTIFICATS DIGITALS
Per poder fer alguns tràmits de forma
electrònica cal que el ciutadà o
ciutadana disposi d’un certificat digital
reconegut per l’Administració pública
que asseguri la seva identificació i
confidencialitat. Per exemple, són
certificats digitals vàlids el DNI
electrònic, l’idCAT o els que emet la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre,
entre d’altres.
Les persones que vulguin disposar
de l’idCAT poden demanar cita prèvia
a l’OAC de l’Ajuntament del Masnou
per registrar-se. L’OAC ha duplicat el
nombre d’emissions d’aquest certificat
durant el 2020 en comparació amb el
2019, que ha passat de 521 a 1.002.
És, sens dubte, un altre indicador
del creixement de la via telemàtica
per fer gestions amb l’Administració.
L’idCAT permet fer la pràctica totalitat
de tràmits. Ara bé, existeix un altre
certificat, l’idCAT mòbil, que es pot
obtenir des de casa, sense haver
d’acudir presencialment a l’OAC.
Aquest certificat, però, no serveix per
fer tots els tràmits. L’idCAT mòbil es
basa en l’enviament d’un codi per SMS
al telèfon mòbil de la persona com a
mètode per verificar la seva identitat.
Es pot consultar com utilitzar-lo i per a
quins tràmits és vàlid al web
www.idcatmobil.cat.

Registres d'entrada per canal i mes

SALUT

Balanç positiu de la Setmana de la Salut
Les conferències i les xerrades continuen disponibles a Internet

E

l Masnou va celebrar la
Setmana de la Salut entre
el 7 i el 14 d’abril, amb
activitats gratuïtes obertes a
tothom. El programa incloïa tres
conferències, una exposició i
un curs, entre altres iniciatives.
Com a mesura preventiva davant
la COVID-19, les conferències
es van emetre per Youtube, on
continuen disponibles, als canals
de les entitats que les van dur a
terme.

professionals de la salut i la
medicina com Candela Calle,
Josep Maria Cuartero, Montserrat
Sanahuja i Lluís González. A banda,
Helping Cáncer també va
instal·lar a l’Edifici Centre
l’exposició “Mites i creences
sobre nutrició i càncer”.

COL·LABORACIÓ

Totes les farmàcies del
municipi van oferir controls
gratuïts dels nivells
de tensió i colesterol

La Setmana també va incloure un
curs d’autoprotecció i suport vital

MULTITEMÀTICA
Van versar sobre la prevenció
del càncer (associació Helping
Cáncer), la promoció de la
salut més enllà de la COVID
(Ajuntament) i els trastorns
afectius i de salut mental (Aula
d’Extensió Universitària del
Masnou). Van ser a càrrec de

S'han tractat assumptes
com la prevenció del càncer,
la promoció de la salut
i els trastorns afectius,
entre d'altres

M
 aniobres de reanimació en el curs
d'autoprotecció i suport vital bàsic.
CEDIDA

bàsic, una activitat que s’emmarca
en el projecte que fa del Masnou
un municipi cardioprotegit. En
paral·lel, totes les farmàcies del

municipi van oferir controls dels
nivells de tensió i de colesterol de
manera gratuïta. També va haverhi temps per a una jornada de
donació de sang, a Els Vienesos,
organitzada pel Banc de Sang i
Teixits. L’associació Afibromare va
sumar-se a la Setmana obrint les
seves activitats a tota la població.
Finalment, es van dur a terme
accions per promocionar els
hàbits saludables entre l’alumnat
d’escoles i instituts.

Mapa de desfibril·ladors

A

més dels cinc
desfibril·ladors automàtics
disponibles les 24 hores
als vehicles de la Policia Local,
al Masnou hi ha una vintena de
desfibril·ladors distribuïts pel
municipi. El mapa es pot consultar
a www.elmasnou.cat/dea.

C
 omplex Esportiu
Municipal (a la recepció
i a la piscina)
Carrer de la Ciutat de Sant
Sebastià, 14.
P
 latja d’Ocata
Durant la temporada
de platja, al servei
de socorrisme.

Escola Lluís Millet
Passatge de la Constitució, 33.
 amp de Futbol del Masnou
C
Passatge de Sistres, 1 (Alella).
 latja del Masnou
P
Durant la temporada de platja,
al servei de socorrisme.

F
 armàcia Viamar
Pg. de Prat de la Riba, 23.
U bicació dels desfibril·ladors disponibles al Masnou. INSTAMAPS.CAT
F
 armàcia Fàbregas
Carrer de Navarra, 68.

 spai Casinet
E
Carrer de Barcelona, 5.

 armàcia Aymar
F
Carrer d’Almeria, 14.

E
 difici Centre (al Mercat
Municipal i a la 2a planta)
Carrer d’Itàlia, 50.

Oficina d’Atenció
Ciutadana
Carrer de Roger de Flor, 23.

 armàcia Domínguez
F
Carrer dels Enamorats, 2.

F
 armàcia Riera
Carrer de Josep Llimona, 22.

 juntament del Masnou
A
Pg. de Prat de la Riba, 1.

E
 spai Escènic Iago Pericot
(Ca n’Humet)
Carrer de Fontanills, 77.
P
 olicia Local del Masnou
Carrer de Joan Miró, 150.
F
 armàcia Ocata
Av. del President
J. F. Kennedy, 5.
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DOMÈNEC CANO SENTIES

Araceli Morand i Chris Martin

“Podríem donar el material solidari a una ONG, però ens agrada
molt la idea de portar-lo i donar-lo directament a les persones
que trobarem”
Araceli Morand i Chris Martin formen
una jove parella que participarà, el
proper mes d’octubre, en l’aventura
Uniraid, que consisteix a recórrer més
de 2.000 km al desert del Marroc per
lliurar material solidari als poblats que
trobaran.
Es van conèixer a Tenerife, on ha crescut
l’Araceli, tot i que aleshores ella ja vivia
al Masnou, amb la seva família materna.
“Compartim la passió per viatjar, per les
aventures, per la llibertat... Tots dos som
una mica esbojarrats, potser jo una mica
més”, bromeja en Chris. “Quan li vaig
proposar l’aventura sabia que voldria
fer-la”, continua. L’Araceli ho corrobora,
només va dubtar pel temps que li trauria
dels estudis: “Estic molt ocupada amb la
universitat, però em va semblar viable.
No va costar que em convencés”.
Aquests dos estudiants de branques
diferents de l’enginyeria formen
l’equip Jawa Raiders. Comparteixen
amb tothom la seva aventura a
Instagram, a @jawa.raiders. Les
persones que vulguin col·laborar-hi
també poden contactar-hi a l’adreça
electrònica jawa.raiders@gmail.com.
L’Ajuntament del Masnou ja és un dels
patrocinadors d’aquest viatge solidari.

Com vau conèixer l’aventura
d’Uniraid i com vau decidir
participar-hi?
Chris: Aquesta serà la 10a edició
d’aquest raid al Marroc. Cada any
s’organitza amb el mateix concepte,
que consisteix a agafar un cotxe de
més de vint anys, preparar-lo i fer
un recorregut pel desert del Marroc
repartint material solidari als pobles
que hi ha pel camí. Poden participarhi estudiants universitaris d’entre
18 i 28 anys, formant equips de
dues persones. Jo vaig assabentarme’n per altres equips que van
participar-hi fa un parell d’anys,
de la meva universitat, quan es
donaven a conèixer, fent activitats
per aconseguir recursos per fer el
raid, com fem ara nosaltres. També
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conec personalment algú que hi va
anar i m’ho ha venut com una de les
millors experiències universitàries.
És una cosa molt xula, molt maca, i
la gent del nostre entorn tampoc no
la coneixia. De fet, un dels nostres
objectius és donar-ho a conèixer i
que la gent que tingui ganes de viure
aquesta aventura també pugui fer-la.
La primera part de l’aventura
consisteix a aconseguir els diners
necessaris, com un projecte
d’empresa. En quin punt esteu?
C.: És totalment així. No és només anarse’n al desert amb un cotxe i prou, sinó
que és un projecte molt gran que fem
només entre dues persones. Per sort,
tenim ajuda d’amics i familiars, que hi
estan molt involucrats. Has de trobar el

cotxe, algú que l’arregli, plantejar com
hi arribarem... Hi ha molta logística
al darrere i cal finançament extern i
trobar col·laboradors. Encara estem
en aquesta primera fase: trobar el
finançament. Podem assegurar que hi
anirem, però encara hem de resoldre
moltes coses. Hem parlat amb moltes
empreses, però la situació actual, per
la pandèmia, complica el fet d’anar
picant portes i rebre ajut. Seguim
fent aquesta feina. Aprofitem per fer
una crida a les empreses que estiguin
interessades a col·laborar amb el
nostre projecte.

han tornat a tancar comarcalment i
això no ajuda. No podem anar al Vallès,
on hi ha molta més oferta de cotxes
antics. Ha de tenir vint o més anys i
una mecànica molt simple, perquè
això facilita molt la preparació. També
volem que sigui xulo, per exposarlo i que els logotips dels nostres
patrocinadors tinguin més visibilitat.

Ja teniu el cotxe?
C.: No, ara estem en la fase de la caça
i captura d’un cotxe. N’estem mirant
i tenim bastants candidats, però ens

Què oferiu als patrocinadors:
publicitat i visibilitat?
C.: Sí, publicitat, amb un pla de
màrqueting i comunicació. El cotxe

Araceli: Un cop tinguem el cotxe
serà més fàcil buscar patrocinadors i
col·laboracions. És un punt clau per
poder presentar un projecte més
elaborat.

ENTREVISTA
estarà nou dies recorrent el Marroc
amb els logotips dels col·laboradors,
però no tot quedarà allà. La resta de
l’any volem exposar-lo al Masnou,
que participi en exposicions i actes.
També penjarem vídeos de l’aventura
al nostre Instagram i altres xarxes
socials. Volem retornar multiplicat per
vint el favor a les empreses i persones
que hi col·laborin. No ens emportarem
cap caler; volem fer aquesta aventura
solidària i tot anirà destinat a realitzar-la.
Ens agradaria que tothom hi aportés el
que pogués. De mica en mica, s’omple
la pica. Ja tenim col·laboradors que ens
ajuden en allò que poden, no només
amb els diners, sinó també en espècies.
A.: Totes les aportacions són
benvingudes. Qualsevol ajuda ens
és vàlida i oferirem als patrocinadors
la màxima visibilitat que puguem
donar-los. Volem, a més, inspirar les
futures generacions d’universitaris,
animar-los a sortir de la zona de
confort, que s’aventurin a fer coses
noves, a experimentar i viure aquesta
experiència.
L’objectiu del viatge, al final, és portar
material solidari a les comunitats
que viuen al desert. Accepteu també
donacions? Quins són els productes
més necessaris?
C.: Hem de portar 40 kg de material
per repartir als poblats del desert.
Volem organitzar una recol·lecta i
rebre donacions de tothom qui hi
vulgui col·laborar.
A.: En edicions anteriors, el que
més s’acostuma a portar és material
escolar i educatiu. També hi ha equips
que s’organitzen per portar peces de
coses més grans, com cuines solars,
bicicletes...
C.: Fins i tot instal·lacions de plaques
solars. Hi ha gent que també
porta joguines, roba, sabates...
L’organització d’Uniraid no especifica
què s’ha de portar. En general, tot
allò que pugui ser útil per a aquestes
comunitats aïllades.
L’equip que formeu es diu Jawa
Raiders. Per què aquest nom?
C.: En teoria, raiders, en anglès,
significa 'saquejadors', però també
ha derivat a la connotació de
'portejadors'. Com que l’aventura es
diu Uniraid, vam escollir un nom que
hi tingués relació, que es veiés que
som un equip d’Uniraid. I els jawa
són uns personatges de La Guerra
de les Galàxies, que van pel desert
recol·lectant la ferralla que troben per
intercanviar-la.
A.: Semblen nens, però no ho són.
Just en el moment de pensar el nom
estàvem veient la saga sencera de
La Guerra de les Galàxies, ens hi vam

identificar i ens va semblar divertit
dir-nos així.
Imagino que a les vostres mares i
pares els deu preocupar la seguretat.
A.: Al Marroc, la situació en general
és força bona. No hi ha gaires
motius pels quals preocupar-se.
L’organització, a més, pren moltes
mesures preventives. Es podria dir
que no hi ha res que pugui sortir
malament. Si el cotxe s’espatlla,
la inscripció a l’aventura inclou
assistència mecànica les 24 hores,
siguis on siguis. De nit, tots els equips
ens reunim al mateix campament, en
un lloc diferent al final de cada etapa.
Al cotxe hi hem de portar sempre
un geolocalitzador. Fa deu anys que
organitzen l’aventura i es nota que ja
tenen els riscos previstos.
C.: Que sapiguem, no han perdut mai
ningú [riu].
A.: Per orientar-nos, només podem
portar una brúixola i un mapa de ruta.
C.: Com l’antic Dakar. No podem
portar cap GPS.
Però podreu portar un telèfon mòbil?
A.: Sí. Si hi ha qualsevol emergència,
portem un telèfon amb roaming per
poder trucar.
C.: I hem de portar sempre encès el
geolocalitzador, perquè, malgrat tot,
la possibilitat de perdre’s existeix. Hi
ha una etapa marató que dura dos
dies, en què has d’anar de forma
autònoma. Aquella nit dormirem
fent bivac, sense que ens haguem
de trobar tots els equips en un
mateix campament. Són dos dies
recorrent el desert, dormint sota
les estrelles i això em crida molt
l’atenció. De tota manera, s’acaben
formant grups per passar aquella
nit. Són 130 cotxes anant pel desert i
molta gent s’acaba trobant i formant
petits campaments. Serà molt maco,
no només l’experiència de fer una
ruta pel desert, sinó també perquè
coneixerem estudiants universitaris
de tot arreu d’Espanya i Portugal.
M’inspira molt el fet de compartir una
aventura amb gent que hi va amb
el mateix objectiu i amb la mateixa
mentalitat que tu. És molt maco veure
que hi ha gent com tu que fa aquestes
coses.

A.: Jo encara no domino gaire el tema,
però ho faré. De seguida que tinguem
el cotxe, m’hi posaré la primera a
reparar-lo, per aprendre’n.
C.: Molts equips porten el cotxe al
taller perquè els el preparin, però si no
n’aprenen, un cop hi van i s’espatlla
alguna cosa, han d’esperar que arribi
el cotxe d’assistència mecànica. Si
és una avaria que pots arreglar amb
cinta americana, és millor saber-ne i
estalviar-t’ho. Hi anirem amb eines i
elements de recanvi, com filtres d’oli
i d’aire de sobres, perquè al desert
s’embruten molt amb la sorra.
En què us pot canviar el fet de viure
una aventura com aquesta?
A.: Serà una gran experiència, súper
xula, tinc moltes ganes de viurela. A més de sortir de la zona de
confort, que és una cosa que fa falta
a tothom, tinc moltes ganes de viure
una experiència vinculada al motor,
que és una cosa que no he fet mai.
N’aprendré molt, moltíssim. També
em crida moltíssim l’atenció poder
passar nou dies al Marroc, un país
que encara no conec i que m’atreu
molt. L’expectativa és molt alta, però
no crec que en surti decebuda. Serà
una molt bona experiència, encara
que passin coses dolentes. Com a
mínim, tornaré com una persona molt
més experimentada i molt satisfeta de
poder aportar el meu granet de sorra
per haver portat material als poblats
del desert.
C.: Les expectatives són molt altes.
Crec que el que més m’impactarà
serà el xoc cultural. Mai no he anat a
l’Àfrica, però tampoc a cap ciutat o
país com el Marroc, on pugui haver-hi
tanta gent desafavorida. Vull veureho i ajudar de primera mà. Podríem
donar el material solidari a una ONG,

però ens agrada molt la idea de
portar-lo i donar-lo directament a les
persones que trobarem i entrar-hi en
contacte. L’impacte cultural prevaldrà
per sobre de l’experiència de motor.
Crec que tornarem molt canviats.
Com a joves estudiants, què
canviaríeu o milloraríeu del Masnou?
C.: Jo he viscut tota la vida al Masnou.
És un poble una mica complicat per
a un jove, per l’estructura urbanística
que té. No és tan poble com molta
gent creu. Trobo que hi falta un centre
de poble, com a Teià, on tot passa a la
riera. Sempre he estat molt vinculat
a la cultura del Masnou i sempre he
tingut moltes ganes de fer coses. Crec
que, per fi, estem a punt de tenir el
Ca n’Humet que sempre hem volgut,
quan la pandèmia permeti reobrir-lo:
un espai ben equipat per als joves, on
quedar, reunir-se... Pot impactar molt
en la vida dels joves, partint de la base
que és complicat unir el jovent del
poble per la distància que hi ha entre
molts dels barris.
A.: Jo vaig créixer a Tenerife. Fa
quatre anys que visc aquí, des que
vaig començar la carrera, amb la
meva família materna, que és del
Masnou. No he viscut això que explica
en Chris, perquè ja hi he vingut de
gran. El Masnou em sembla un poble
espectacular. Estudio a Barcelona.
M’agrada molt tornar cada dia a
aquest poble amb mar. En gaudeixo
moltíssim. Per a mi, és el millor poble.
És l’indret més semblant a Tenerife
que podia trobar. Tenir el mar i la
muntanya al costat és un plaer.
C.: Jo no marxaria mai del Masnou,
però la situació en què està, com
tot el Maresme, per l’encariment
dels lloguers i la dificultat de trobar
habitatge... És una situació moooooolt
crítica.

Us esteu formant en mecànica?
C.: Jo en tinc coneixements, per haver
participat en el projecte universitari
Motostudent, que consisteix a
construir un prototip de motocicleta.
Igualment he fet molts contactes amb
gent que domina molt el món del
motor. En aquest aspecte, anirem ben
preparats.
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PUNT DE TROBADA

Missió: fomentar la prevenció del càncer i donar un
cop de mà a qui el pateix
Per a Helping Cáncer, la divulgació d’informació veraç sobre la malaltia és cabdal
per prevenir-la

“

Cal fer entendre a tothom
que el càncer, en gran
mesura, es pot prevenir.
Entre el 5 i el 10% dels casos
tenen una causa hereditària, però
la resta es produeix per factors
externs, que podem prevenir
en gran part”, assegura Ariadna
de Udaeta, una de les ànimes
de l’entitat Helping Cáncer.
“Molta gent té por quan es parla
del càncer. Animo tothom a no
considerar-lo un tabú i a fer costat
a les persones que el pateixen”,
continua.
Precisament això últim és una
de les raons de ser de Helping
Cáncer. Ja fa uns anys que les
doctores masnovines Laura Vidal
i Ariadna de Udaeta van decidir
unir-se per oferir informació
rigorosa que ajudi els pacients de
càncer i els seus familiars, perquè
puguin adaptar-se i afrontar
més fàcilment una malaltia
oncològica. Volen apoderar els
pacients oferint-los una font de
coneixements contrastats amb
especialistes i proporcionant-los
una visió completa del càncer.
Helping Cáncer, doncs, té la
missió d’informar i fer una
gran tasca de divulgació de
coneixement sobre el càncer,
a través dels vídeos i articles
que publiquen a Internet. Es
pot consultar el contingut que
elaboren a www.helpingcancer.
tv. El web inclou els enllaços als
perfils que tenen en diverses
xarxes socials, que fan d’altaveu
dels seus continguts. Helping
Cáncer és present a Facebook,
Twitter, Youtube, Linkedin i
Instagram. En total, unes 15 mil
persones són usuàries d’aquests

perfils. Facebook i Youtube són
les plataformes on tenen més
seguidors, entre 5.000 i 6.000
a cada una, unes xifres que no
paren d’augmentar.
Alhora, organitzen conferències
per donar informació rigorosa i
científica sobre el càncer, per a
pacients, familiars, professionals
i la societat en general. “També
estem iniciant un nou camp
d’acció, que és oferir formació
a empreses per tal que siguin
saludables, que tinguin present la
prevenció del càncer”, afegeix De
Udaeta. En paral·lel, col·laboren
amb societats científiques
i associacions de pacients,
empreses i entitats públiques.
“Una de molt especial és
l’Ajuntament del nostre poble, el
Masnou”, destaca.
Helping Cáncer constata que
la pandèmia de la COVID-19 ha
afegit perjudicis als pacients de
càncer: “La seva situació s’ha vist
afectada, perquè s’han produït
retards en els tractaments,
sobretot en l’inici de la
pandèmia. També s’han reduït els
diagnòstics. Un dels motius és el
temor de molta gent a contagiarse de coronavirus; els fa por anar
als hospitals per fer-se proves
diagnòstiques.” En el cas de les
persones que es troben en la
fase terminal i dels seus familiars,
“l’efecte ha estat devastador, no

L aura Vidal i Ariadna de Udaeta,
creadores de l'entitat. CEDIDA
sols en els pacients de càncer,
pel fet de no poder tenir la
companyia de les persones que
estimen en el tram final de la
vida”, lamenta.
Malgrat que bona part de la tasca
de difusió i comunicació que
fa Helping Cáncer es canalitza
per Internet, les restriccions que
s’han implantat per contenir la
pandèmia també els han afectat.
Han hagut de deixar de fer de
forma presencial un bon nombre
d’esdeveniments, si bé els han
acabat duent a terme per Internet
en línia, a través del seu canal de
Youtube.
Els continguts que tracten
també s’han adaptat a
aquesta situació pandèmica.
Destaquen, per exemple, la sèrie
d’entrevistes i conferències que
estan publicant, en les quals
professionals especialitzats en la
psicooncologia tracten de donar
eines als pacients per tal que
puguin gestionar les emocions
que produeix la situació actual.

COVID-19

La pandèmia ha afegit
perjudicis als pacients
oncològics

El que no ha impedit la
pandèmia és que, un any més,
Helping Cáncer col·labori amb
l’Ajuntament. Per exemple, han
organitzat conferències que s’han

L 'entitat participa en activitats
de carrer al Masnou per difondre
informació. CEDIDA
emmarcat en la Setmana de la
Salut i en el programa d’actes
realitzats amb motiu del 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones. Enguany han abordat
temes com els beneficis de la
fibra dietètica per a la salut o
la sequedat de les mucoses
en les dones que pateixen
càncer. “Volem augmentar
les conferències, virtuals i
presencials, per apropar la
informació sobre el càncer als
habitants del nostre poble, el
Masnou, sobretot pel que fa a la
prevenció”.
Per dur a terme la seva tasca
altruista en benefici de la salut
pública, Helping Cáncer necessita
aportacions econòmiques. I és que,
tot i ser una associació sense ànim
de lucre, contracten professionals
per elaborar els continguts
divulgatius, ja sigui realitzant
vídeos o escrivint articles. Aquests
treballs professionals se sumen
a les tasques que duen a terme
les persones que hi col·laboren
de forma voluntària, sobretot pel
que fa a la difusió dels continguts.
“Considerem les persones
voluntàries com a amigues de
Helping Cáncer i intentem fer-les
sentir com a tals”, destaca De
Udaeta.
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AGENDA

Del 23 d’abril al 23 de maig de 2021

ABRIL

MAIG

DIVENDRES 23

DIMARTS 4

17.30 i 19 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Sant Jordi Petit
Cal inscripció prèvia, a
www.elmasnou.cat/agenda.
Olor de contes, a càrrec de Cris Aguirre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

18.30 h
Virtual
Conferència: “Frida Kahlo.
Art, combat i superació”
A càrrec de Mariona Millà Salinas,
pintora, escultora i il·lustradora.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou.

DISSABTE 24
11 h
Virtual
L’Hora del Conte: La princesa i el drac
Vingut del fons del mar, un drac marí
gegant va aparèixer a les portes de la
vila emmurallada de Voramar. Volia
menjar persones. La princesa Espirulina
va voler ser la primera a ser menjada pel
drac... O no?
La sessió estarà disponible
temporalment a les xarxes socials de la
Biblioteca Joan Coromines. A càrrec de
Teatre Aula.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.
12 h
Casal de Gent Gran de Can Malet
Concert poètic de Sant Jordi
Cançons i poemes a càrrec de la Coral
Xabec de Gent del Masnou, dirigits per
Jordi Lalanza. Aforament limitat per les
directrius sanitàries vigents.
Ho organitza: Gent del Masnou,
Coral Xabec.

DIUMENGE 25
11 h
Lloc: Cementiri municipal
El Cementiri del Masnou, un museu
a l’aire lliure
Entrades exhaurides. Visita per conèixer
un conjunt monumental de gran mèrit
artístic, promogut per la burgesia
enriquida de l’època. Informació i
reserves a www.elmasnou.cat/agenda i a
l’Oficina de Turisme (tel.: 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.

DIVENDRES 30
11 h
Inici a la plaça de l’Església de Sant Pere
Itinerari “El Masnou, terra de mar”
Activitat adreçada a la gent gran.
Cal inscripció prèvia a l’Oficina de
Turisme del Masnou (tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat).
Emocionant i enriquidora passejada pels
carrers, edificis i racons més sorprenents
del Masnou.
Comença a la plaça de l’Església i
finalitza a Cal Ros de les Cabres. Places
limitades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
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DIVENDRES 7
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Presentació de la novel·la Simfonia
de tardor, de Vicenç Llorca
A càrrec de Margalida Capellà,
catedràtica de grec i editora del blog
El fil de les clàssiques.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DISSABTE 8
11 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Concert: Òpera & rock
Activitat adreçada a la gent gran.
Inscripcions al número de telèfon
93 557 17 77 (a partir del dilluns 26
d’abril, de dilluns a divendres
de 12 a 14 h i els dijous de 16 a 19 h).
Recull d’àries d’òpera i cançons de rock.
Per conèixer la diferent tècnica vocal
del rock i l’òpera. A càrrec de Joan
Marcos.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
11 h
Virtual
L’Hora del Conte:
L’hort de l’eriçona Airí
A càrrec d’Eva Gonzàlez, per celebrar
l’Any Internacional de les Fruites i
les Verdures. Conte pensat per als
més petits, amanit amb cançons i
endevinalles. Hi havia una vegada un
país on els eriçons eren els encarregats
de treballar els horts de les escoles.
L’eriçona Airí era coneguda perquè feia
créixer unes verdures espectaculars. La
sessió estarà disponible temporalment
a les xarxes socials de la Biblioteca Joan
Coromines.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

DIUMENGE 9
11 i 12 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)
Visita a la Mina d’Aigua
Places exhaurides. Visita a un tram de
les mines d’aigua Cresta i Malet, que
formen part d’un laberint de galeries de
27 quilòmetres.
Informació i reserves a
www.elmasnou.cat/agenda i a l’Oficina
de Turisme (tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

12 h
Plaça d’Ocata
Ballada de sardanes
Si les mesures sanitàries no permeten
fer la ballada, l’activitat es farà en format
audició.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de l’Agrupació
Sardanista del Masnou.

DIMARTS 11
18.30 h
Virtual
Conferència: “El catarisme.
Els camins dels bons homes”
A càrrec de M. Mercè Puntí Sañé,
historiadora de l’art i geògrafa.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou.

DIJOUS 13
19 h
Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Presentació del llibre El Masnou,
un oasi en temps de guerra per als
refugiats
Obra de la investigadora Glòria Campoy
Collado. És el resultat de la vuitena beca
de recerca local del Masnou (número
32 de la publicació La Roca de Xeix). Es
tracta d’un estudi sobre els refugiats
que van arribar al Masnou durant la
Guerra Civil espanyola, sobretot vinguts
del País Basc i de Madrid, que fugien de
la guerra. Inclou relats de persones que
ho van viure o descendents i la llista de
completa de refugiats acollits.
Ho organitza: Arxiu Municipal.

DIVENDRES 14
11 h
Lloc: Inici a l’Escola Ocata
Itinerari “El modernista desconegut:
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda
i Amigó”
Activitat adreçada a la gent gran. Cal
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme
del Masnou (tel. 93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat). Descobrireu alguns
dels edifificis més emblemàtics que
va projectar un dels arquitectes més
importants del Modernisme al Masnou
i a Catalunya, com el Casino o l’Escola
Ocata, així com d’altres que no són tan
coneguts, com casa seva i habitatges
privats.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DIMARTS 18
18.30 h
Virtual
Conferència: “Els Estats Units d’Europa.
El manifest de Ventotene (1941)”
Conferència a càrrec d’Andreu Mayayo
Artal, catedràtic història contemporània.
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària del Masnou.

DIMECRES 19
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Canvis, de Mo Yan
Cal inscripció prèvia. Conduït per Maria
Carme Roca
Mo Yan se centra en la història de la
gent, en el dia a dia de les persones, i
ens ofereix una visió del flux d’un país
de baix a dalt. El resultat és un relat
commovedor de la infantesa i de l’amor,
una petita joia literària que parla de les
conseqüències dels grans fets en les
vides dels ciutadans anònims.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

DIVENDRES 21
11 h
Lloc: Inici a la Casa de Cultura
Itinerari “El Masnou sota les bombes”
Activitat adreçada a la gent gran. Cal
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme
del Masnou (tel. 93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat). Un itinerari cultural pels
escenaris dels bombardejos i la Guerra
Civil al Masnou. Coneixereu els llocs
on van caure bombes, qui les llançava
i les estratègies que van fer servir les
autoritats i la població civil per a la
defensa passiva i activa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DISSABTE 22
11 h
Església de Sant Pere
Visita guiada a l’església de Sant Pere
Cal inscripció prèvia. Visita guiada per
conèixer la història d’aquest edifici tan
emblemàtic i comprovar les vistes que
hi ha des del campanar.
Informació i reserves a
www.elmasnou.cat/agenda o a l’Oficina
de Turisme (tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.
11 h
Virtual
L’Hora del Conte:
Contes que bateguen
A càrrec de Pati de Contes. Edat
recomanada: de 3 a 10 anys. Sessió
de contes dedicada a reconèixer,
validar i acceptar les emocions que ens
acompanyen dia a dia. La sessió estarà
disponible temporalment a les xarxes
socials de la Biblioteca Joan Coromines.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.
12 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica
Visita guiada al Museu Municipal
de Nàutica
En el marc del Dia Internacional dels
Museus, la visita permet descobrir com
el mar ha estat l’escenari i el motor
del desenvolupament del municipi.
L’exposició permanent se centra en
l’època de major esplendor del Masnou,
el segle XIX, vinculada a la construcció

AGENDA

Del 23 d’abril al 23 de maig de 2021

de vaixells, la navegació i el comerç
marítim.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme.

DIUMENGE 23

12 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)
Visita a la Mina d’Aigua
Activitat emmarcada en el Dia
Internacional dels Museus. Visita a
un tram de les mines d’aigua Cresta i
Malet, que formen part d’un laberint de
galeries de 27 quilòmetres.
Informació i reserves a
www.elmasnou.cat/agenda i a l’Oficina
de Turisme (tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

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!
És una furgoneta equipada amb eines.
Amb l’assistència de personal tècnic
que mostra com autoreparar petits
electrodomèstics, bicicletes i aparells
informàtics.

EXPOSICIONS
DEL 6 AL 30 D’ABRIL
A la Biblioteca Joan Coromines
“Actuem amb energia”
Exposició sobre l’energia, el canvi climàtic,
l’estalvi i l’eficiència energètica, i el paper
que hi tenen les administracions.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
DEL 31 DE MARÇ AL 3 DE MAIG
A la plaça Nova de les Dones del Tèxtil
“Gestionar el litoral com una pedrera”
Exposició didàctica que explica el
projecte que proposa el Ministeri per
parar la regressió de les platges a través
de la construcció d’un dic submergit al
litoral del Masnou i l’aportació de sorra,
com s’ha gestionat històricament el litoral
del Maresme i els efectes que això ha
comportat.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i
Plataforma Preservem el Litoral.
DEL 8 D’ABRIL AL 7 DE MAIG
A la Sala Joan Comellas, Edifici Centre
“Visca la República! 90 anys”
Exposició emmarcada en la
commemoració de la proclamació de la
Segona República Espanyola.
Més informació a museu@elmasnou.cat.
Horari: Dijous i divendres, de 16 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou, amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
DEL 8 D’ABRIL AL 7 DE MAIG
A la Sala Joan Comellas, Edifici Centre
“Les llavors del progrés (1931-1936)”
Exposició emmarcada en la
commemoració de la proclamació de la
Segona República Espanyola.
Més informació a museu@elmasnou.cat.
Horari: Dijous i divendres, de 16 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou, amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
DEL 8 D’ABRIL AL 7 DE MAIG
Al vestíbul del Museu Municipal de Nàutica,
Edifici Centre
“Els rostres de la República al Masnou”
Exposició emmarcada en la

commemoració de la proclamació de la
Segona República Espanyola.
Més informació a museu@elmasnou.cat.
Horari: Dijous i divendres, de 16 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou, amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
DEL 16 D’ABRIL AL 9 DE MAIG
A l’Espai Casinet
“Per un instant”, de Maise Corral
Més enllà de reflectir eficaçment escenes i
moments fugissers de la realitat, les obres
de Maise Corral aconsegueixen crear
atmosferes marcadament melancòliques
o íntimament misterioses. De la seva
pràctica s’ha destacat la poesia de les
imatges, conseqüència de la voluntat de
l’artista de captar tot allò que és fugisser.
Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h;
diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Més informació a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
DEL 9 D’ABRIL AL 9 DE MAIG
A la sala annexa de l’Espai Casinet
Mostra d’obres d’alumnes
de l’IES Mediterrània
Amb el títol “El que callen els artistes”, el
grup Emmentals organitza una mostra
que vol esdevenir un lligam entre les
primeres manifestacions dels joves i el
teixit social i cultural del qual formen part.
Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h;
diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Més informació a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i IES Mediterrània.
DEL 9 D’ABRIL AL 9 DE MAIG
A la Casa de Cultura
“Tocats del bolet”, obres d’alumnes
de l’Escola Ocata
Mostra de tota la feina creativa, social i
d’aprenentatge que es pot articular al
voltant de la representació d’elements
de l’entorn natural, com ara els bolets.
L’art i l’expressió artística conformen un
dels fonaments del projecte educatiu de
l’Escola Ocata.

Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 20 h;
dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h;
diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Més informació a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i
Escola Ocata.
DEL 14 DE MAIG AL 13 DE JUNY
A la Casa de Cultura
“Fèlix Lorenzo. Fotografia”
Fèlix Lorenzo s’ha especialitzat en la
fotografia de viatges, treballant per

a algunes de les publicacions més
destacades d’aquest àmbit. L’exposició
amb què es presenta al municipi on
resideix recull alguns dels racons més
espectaculars del planeta. Un cant a
la diversitat i un compromís amb la
conservació.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a
20 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h;
diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Més informació a cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DEIXALLERIA MÒBIL
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 20 al 25 d’abril: carrer del Torrent de Can Gaio.
Del 4 al 9 de maig: carrer d’Itàlia / plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Del 18 al 23 de maig: avinguda de Pau Casals.
ALTRES INFORMACIONS
Convocatòria: 42a edició dels Premis Goleta i Bergantí,
de narrativa i poesia catalanes
Termini per a la presentació dels treballs: fins al 26 d’abril.
Bases a www.elmasnou.cat/agenda.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
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 els detalls.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
ABRIL
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
FÀBREGAS

2
FÀBREGAS

3
FÀBREGAS

4
FÀBREGAS

5
RIERA

6
VIAMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
AYMAR

9
OCATA

10
RIERA

11
RIERA

12
DOMÍNGUEZ

13
AYMAR

14
OCATA

15
RIERA

16
FÀBREGAS

17
VIAMAR

18
VIAMAR

19
AYMAR

20
OCATA

21
DOMÍNGUEZ

22
FÀBREGAS

23
VIAMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
DOMÍNGUEZ

26
OCATA

27
RIERA

28
FÀBREGAS

29
VIAMAR

30
DOMÍNGUEZ

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dissabte

Diumenge

1
AYMAR

2
AYMAR

MAIG
Dijous

Divendres

3
RIERA

4
FÀBREGAS

5
VIAMAR

6
DOMÍNGUEZ

7
AYMAR

8
OCATA

9
OCATA

10
FÀBREGAS

11
VIAMAR

12
DOMÍNGUEZ

13
AYMAR

14
OCATA

15
RIERA

16
RIERA

17
VIAMAR

18
DOMÍNGUEZ

19
AYMAR

20
OCATA

21
RIERA

22
FÀBREGAS

23
FÀBREGAS

24
DOMÍNGUEZ

25
AYMAR

26
OCATA

27
RIERA

28
FÀBREGAS

29
VIAMAR

30
VIAMAR

31
AYMAR
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Pregunta freqüent
Els Vienesos és un centre de vacunació contra la COVID-19?
Sí, de forma puntual. S’hi han fet jornades de vacunació quan ho
ha sol·licitat a l’Ajuntament el Servei Català de la Salut. Ja s’hi han
dut a terme dues campanyes, a finals de març i a principis d’abril,
quan els dos CAP del municipi han rebut remeses quantioses de
vacunes contra la COVID-19. S’hi ha vacunat les persones citades
pel Servei Català de la Salut.
A més de la cessió de l’espai, l’Ajuntament hi col·labora amb
l’aportació de material i en altres qüestions logístiques. També hi
donen un cop de mà voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, així
com agents de la Policia Local. L’Ajuntament s’ha ofert a col·laborar
amb les autoritats sanitàries cada vegada que calgui per tal
d’accelerar el ritme de vacunació.

Postal de principis del segle XX de l’antic carrer del Carme (actual carrer del
Capità Mirambell). L’any 1923 l’Ajuntament li posà aquest nom per honrar
Joan Mirambell Bertran, capità que visqué en aquest carrer i que contribuí
a reprendre el comerç amb l’Uruguai l’any 1834.
Autor: Carles Horta Sala. Arxiu Municipal del Masnou, col·lecció de Jordi
Alonso van Run, fotografia 14657.

El fet d’habilitar Els Vienesos com a centre de vacunació no
afecta el Punt COVID-19, que funciona amb normalitat, tot i
trobar-se al mateix edifici. El Punt COVID-19 dona suport a les
persones que vulguin fer tràmits administratius amb els CAP. Per
fer-lo servir, cal demanar cita prèvia al número de telèfon 93 557
17 99 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

GERARD_TOLEDANO

Piulades més vistes

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

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (24-03-2021)
Tall d’aigua a #ElMasnou Alt, per una avaria a la pl. Ramón y Cajal.
Cal tallar el trànsit al c. d’Isaac Albéniz, a partir de les 9.15h per
restablir el subministrament a l’Escola Rosa Sensat.
334 abonats afectats. @AGBARclients preveu restablir el servei a
les 15h.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (31-03-2021)
La plaça Nova de les Dones del Tèxtil d’#elMasnou acull una
exposició sobre el projecte del Ministeri al litoral maresmenc .
Veu la llum pocs dies després de conèixer que el Senat ha
paralitzat el projecte.
Fins al 2/05.
Idea: Preservem el Litoral / Producció: @elmasnou.cat

@BETTYDONATE

@NATURA_AMB_NENS

@MRIFAB

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (22-03-2021)
Oberta una enquesta ciutadana per elaborar el Pla local per a la
diversitat afectiva, sexual i de gènere d’ #elMasnou.
A més de recollir la percepció ciutadana sobre aquest tema, es
poden fer suggeriments i propostes per al futur Pla.
Més informació: http://ow.ly/U6XW50E4ZA7

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (26-03-2021)
L’Equip de Govern explica el projecte per crear una nova gran
plaça al pati del Casino.
Unes 60 persones participen en l’audiència convocada per
exposar la modificació urbanística que engega aquesta
transformació estratègica per a #ElMasnou.
Info: https://bit.ly/3dd2mHx
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (23-03-2021)
#ElMasnou ja es prepara per a la temporada de platja!
Durant el mes de març es desbrossen herbes i es prepara el terreny
per a les feines de manteniment i neteja de la temporada de bany.
Ja s’acosta l’estiu!
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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.

Sílvia Folch
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC-AM
L’atenció ciutadana, clau en temps de
pandèmia
Han passat prop de setze anys des de la
posada en marxa de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, una oficina que naixia amb la
intenció de ser la porta d’accés per atendre
els ciutadans i ciutadanes i donar-los
informació dels diferents serveis que
oferia l’Ajuntament, evitant la pèrdua de
temps que els suposava haver d’anar a
diferents departaments. Actualment s’ha
convertit en un dels serveis prioritaris

Neus Villarrubia
Por taveu del Grup
Municipal de
Fem Masnou

Dones i vulnerabilitat social al Masnou
Les dades sobre la feminització de la
vulnerabilitat social al nostre poble s’han
fet notablement evidents durant aquest
curs polític i ens han arribat a través de
diverses fonts. Fem menció d’algunes.

Maria Llarás
Regidora del Grup
Municipal del PSC
Més habitatge, sí, i de protecció oficial
Des que soc regidora d’Habitatge i
veient sobre la taula dades, m’adono de
la necessitat que tenim al municipi de
tenir més habitatge de protecció oficial.
El Pla local d’habitatge 2020-2026 posa
de manifest dades per a tres col·lectius
que seran susceptibles de no trobar
residència al nostre municipi: joves en
edat d’emancipar-se, famílies en risc
d’exclusió social i gent gran.
Com a responsable de la Regidoria i
amb la voluntat de desenvolupar durant
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i indispensables, on, a més de rebre
informació, es rep suport, assistència i es
poden resoldre de manera àgil diferents
tràmits de l’Ajuntament.
Fruit de la inquietud per oferir més i
millors serveis, iniciem un projecte de
desenvolupament i millora de l’OAC
a partir d’un estudi realitzat l’any
2019. Els principals objectius incloïen
implantar el servei d’atenció telefònic per
complementar el presencial i l’electrònic,
incorporar el sistema de cita prèvia a tots
els serveis en què fos possible o ampliar les
actuals oficines de l’OAC, entre d’altres.
Gran part d’aquestes actuacions, que
s’havien de dur a terme al llarg del mandat,
han vist accelerada la seva posada en
marxa. Són els efectes col·laterals de la
pandèmia i de les limitacions sanitàries

Segons el Mapa de la Vulnerabilitat
Social, elaborat pel Govern a instàncies
d’una moció presentada per Fem
Masnou, el 2019 Serveis Socials va
atendre 6.808 persones, un 65% de les
quals eren dones, és a dir, un 36,53% de
les dones residents al Masnou acudeixen
als Serveis Socials. A través del Consell de
Promoció Econòmica i dels registres de
l’Observatori de la COVID, hem sabut que
durant la pandèmia l’atur ha augmentat
i que és clarament més elevat entre
les dones.
És clar que el Govern disposa de les
dades, però no ens acaba d’explicar
què farà per abordar la situació.
Certs indicis ens fan pensar que serà

aquests anys el Pla local d’habitatge, avui
us exposo números sobre com creixerà
la vila amb habitatges d’HPO repartits
de manera equitativa per tot el nostre
municipi.
Actualment al Masnou tenim tres
promocions construïdes –Can Jordana,
Salvador Espriu i Ciutat Reial– que sumen
un total de 110 habitatges, gestionats
per l’Agència Catalana de l’Habitatge,
amb una ocupació que ronda el 85%.
Des de l’Ajuntament mantenim reunions
mensuals per procurar agilitzar el procés
d’adjudicacions a persones que estiguin
inscrites al registre de sol·licitants de
protecció oficial.
Aquest any s’acaba la construcció
de la promoció per a gent gran de
l’avinguda de Joan XXIII i s’iniciaran

amb motiu de la COVID-19, que ens ha
posat de manifest la necessitat de fer el
pas més ràpid per continuar sent una
administració propera, però sobretot
accessible, ja que, malgrat el confinament,
l’Ajuntament no ha deixat de donar servei
en cap moment; al contrari, ha engegat
nous serveis, en molts casos optimitzant
els recursos disponibles per millorar i
agilitzar la relació amb la ciutadania. Hem
implementat el servei telefònic d’atenció
per evitar desplaçaments, les cites prèvies
per minvar cues i aglomeracions, el suport
remot per assistir els i les ciutadanes en
els tràmits en línia... I n’avancem d’altres,
com la posada en marxa d’un nou canal de
missatgeria a través de dispositius mòbils
(Telegram, SMS, Whatsapp, xat al web),
alhora que treballem per incrementar el
coneixement de les eines digitals dels
masnovins i masnovines programant una

oferta formativa virtual i l’obtenció de la
identitat digital necessària per a qualsevol
tramitació.

ben poc: als pressupostos del 2021
la partida destinada a Igualtat s’ha
reduït, com ja va passar el 2020; segons
el curt sobre dones emprenedores
presentat per la Regidoria de Promoció
Econòmica en els actes de celebració
del Dia de la Dona, la solució sembla
ser “emprendre”, com si aquesta
possibilitat es trobés a l’abast de
qualsevol dona; al documental sobre
el confinament elaborat a instàncies del
Govern no hi apareix ni un sol testimoni
de l’increment de la precarietat laboral
que moltes dones del poble pateixen
arran de la pandèmia; existeix una
etèria promesa sobre l’actualització
del Pla d’igualtat que no acaba de
materialitzar-se...

A les conclusions del Mapa de la
Vulnerabilitat Social es parla que urgeix
dissenyar accions específiques per als
col·lectius amb especials dificultats, entre
els quals les dones ocupen el primer lloc.
I és això precisament el que demanem
des de Fem Masnou: un programa
específic per abordar la feminització de
la vulnerabilitat social al nostre poble,
elaborat en clau estructural, més enllà
de les accions assistencials. Perquè ser
feminista no és només, com expressa
l’alcalde al darrer El Masnou Viu, “sentir-se
orgullós d’encapçalar un govern format
majoritàriament per dones”, sinó lluitar,
de forma determinada i eficaç, contra
la desigualtat estructural que patim les
dones pel sol fet de ser-ho.

les obres de la Caserna i l’Illa Centre
–la primera, gestionada per l’Agència
Catalana, i aquestes dues últimes, per
l’AMB– amb un total de 143 habitatges
més repartits pel municipi. El fet
d’iniciar aquestes dues obres amb
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
es basa en la voluntat municipal de
passar a gestionar els pisos de manera
supramunicipal per a una millor gestió.

Bernades i el nostre parc d’HPO serà de
429 habitatges.

Aquestes sis promocions sumaran
253 habitatges, els afegirem els 95
habitatges que ja tenen un planejament
urbanístic finalitzat –Montevideo, Pau
Casals, Almeria i Can Montalts–, i tindrem
381 habitatges en un futur.
Per finalitzar aquest recompte sumarem
els 81 habitatges de la Colomina i Can

Aquesta ampliació de serveis ve
acompanyada d’una remodelació de
l’actual seu on s’acull el servei de l’OAC,
i a més llarg termini, s’està ultimant el
projecte per reubicar-la en unes noves
oficines a la plaça Nova de les Dones del
Tèxtil.
I és que l’atenció ciutadana ha estat clau en
aquests temps de pandèmia, i hem estat al
costat de les persones, procurant continuar
sent una administració més propera i
accessible, amb la intenció d’assolir més
eficiència i eficàcia en l’atenció dels nostres
veïns i veïnes.

Comparant xifres amb la resta de municipis
de la comarca, quan el nostre parc d’HPO
consti de 429 habitatges i sobre els 10.336
habitatges al lliure mercat, la nostra taxa
serà del 4,13% –molt bona en comparació
amb la d’altres municipis semblants al
nostre en habitants, com ara Pineda de
Mar, amb una taxa d’HPO de 0,83%; Calella,
amb 1,66%, o Premià de Mar, amb 0,18%.
Vull afegir que actualment la nostra taxa és
de l’1,21%.
La carrera cap a aconseguir més
habitatge social no és fàcil, i sobretot
quan han passat tants anys sense
construir aquest tipus d’habitatges,
però el compromís és ferm i cal més
habitatge, sí, i de protecció oficial.

TRIBUNA POLÍTICA
Meritxell Blanch
Regidora
del Grup Municipal
de JxCAT-Units

Després d’un clima d’entesa política al
voltant del Pla de reactivació a principis
d’any, el Govern d’ERC ha fet un gir
definitiu, falcat pels interessos personals
compartits amb el PSC. Ara corre pressa
transformar la nostra vila i amb el caramel
dels habitatges de protecció oficial vol
trencar l’equilibri del nostre poble i
imposar la voluntat d’un alcalde que
ja comença a ser qüestionat. No només
per les seves formes, sinó per les seves
decisions, que sempre defugen el debat.

#Audiència pública
Els dies 25 de març i el 7 d’abril vàrem ser
testimonis d’aquesta manca de debat.
Hi va haver dues audiències públiques
que pretenien informar el poble de dos
projectes que només reben l’aval del
Govern ERC-PSC, sense diàleg i sense debat
amb els sectors implicats. Pensàvem que
les videoconferències podrien afavorir un
diàleg fluid amb la ciutadania interessada.
No va ser així: va ser un monòleg que
només presentava una visió idíl·lica
de l’expropiació encoberta del pati
del Casino i del pelotazo a la zona del
Càmping (Can Bernades-Bellresguard)
sota el genèric “interès general”, que
realment vol dir “interès partidista”. I us
deveu preguntar: com hi va participar
la ciutadania connectada a través del

Zoom? Per xat! Micros tancats. Respostes
insuficients i poc clares. I així implicarem la
ciutadania en els afers comuns?
#Model de Poble
La manca de debat pot ser que sigui la
constatació de la manca d’un projecte de
poble. O potser ens volen situar a dins de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no
ho sabem. Però debatre és l’essència de la
democràcia: aportant idees i confrontant
projectes, no només des dels partits
polítics, també les entitats i la ciutadania.
La governança compartida significa
això. Cal que puguem debatre a fons
el model de poble que volem i quines
prioritats consensuem en equipaments,
espais verds, habitatges, necessitats de
la vila, etc. Habitar, residir o viure? El que

està fent el Govern ERC-PSC condiciona
el model de poble que s’ha d’anar
construint en el futur. I tothom hi té molt
a dir. Tu, nosaltres, tothom. Cal evitar
improvisacions i definir un model de poble,
acordat de forma àmplia, que serveixi de
guia durant els propers anys. No podem
acceptar que es facin plans urbanístics
a mida de particulars, i maquillar-los
d’interès públic.

#RetemComptesAlaCiutadania
Whatsapp: 632 488 654
FB/IG/TW: juntsxcatmasnou
Adreça electrònica:
jxcatmasnou@elmasnou.cat
Web: unitspelmasnou.cat

Grup Municipal
de Cs

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