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Hem passat una nova Festa Major. Aquest any encara a mig gas, però havent pogut recuperar moltes activitats 
al carrer. Esperem que la propera Festa Major la puguem celebrar amb normalitat, recuperant amb plenitud els 
elements de la cultura popular i tradicional. El juliol ha implicat la represa també dels seus tradicionals festivals, 
així com de nous usos a la platja. L’estiu, però, també l’hem iniciat amb problemes de seguretat, que és on el 
govern municipal està dedicant els màxims esforços. Esforços basats en la discreció, la recerca de la màxima 
eficàcia i anar treballant cada dia sense descans per aconseguir resultats. Problemàtiques que compartim molts 
municipis que afrontem el repte de la seguretat per als nostres veïns i veïnes.

I també ens  trobem en un moment en que el govern està desplegant una agenda social molt ambiciosa, 
per fer front a la situació de crisi que vivim, però també per introduir canvis necessaris d’acord amb 
l’evolució de la nostra societat: el Pla Educatiu del Municipi, el programa RADARS per a gent gran, el sostre 
360, l’aplicació de la tarifació social (ja iniciada a les escoles bressol, per a les quals ara s’està treballant per a 
assumir la seva gestió directa), ...

Un estiu que també serveix per fer millores a les nostres escoles públiques, continuar els projectes de 
creació d’espais de pacificació i anar avançant amb els canvis de planejament urbanístic que permetran 
aconseguir més espai públic per a tothom i endegar noves promocions d’habitatge social.

Un estiu que ens servirà per iniciar una tardor amb nous projectes i desenvolupar tota aquesta agenda 
social i urbana, posant la màxima atenció a la seguretat de masnovins i masnovines.

Un estiu, finalment, en que la vacunació ens apropa a la immunitat de la Covid-19, però que encara 
demanarà de molta responsabilitat individual per combatre el virus. Continuem, per tant, fent cas de les 
recomanacions. 

Atenció telefònica (OAC)
93 557 17 77

FE D’ERRATA
A la notícia publicada a la pàgina 21 del número 130 d'El Masnou Viu (maig 2021) , titulada Una 
vuitantena de persones recullen 271 kg de brossa a les platges dins la jornada “Let’s clean up Europe!”, 
on deia  “Associació No ho Llencis, Recicla-ho!” havia de dir  “Associació No ho Llencis, Regala-ho!”. 
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ACTUALITAT

  Dues persones dormen aixoplugades a l'entrada d'un aparcament d'un edifici masnoví. DOMÈNEC CANO

 BENEFICI COMUNITARI

També es pretén disminuir 
la conflictivitat social 
i l’estigmatització de 
certs col·lectius, així com 
augmentar la capacitat de 
detecció de joves arrossegats a 
les dinàmiques de carrer

Ja s’ha posat en marxa 
al Masnou el projecte 
Sostre 360°, que ofereix 

acompanyament personalitzat 
a joves sense llar, majors 
d’edat (d’entre 18 i 25 anys) i 
en situació vulnerable. Alguns 
havien estat menors tutelats per 
l’Administració.

Així, deu joves que es trobaven 
en aquesta situació al Masnou ja 
han pogut accedir a una llar, en 
domicilis que es troben en altres 
municipis de l’entorn. Els gestiona 
la Fundació Resilis, que és l’entitat 
a qui s’ha licitat aquest servei. 
A més d’habitatge, el programa 
ofereix suport integral perquè 
aquestes persones puguin 
construir un projecte de vida 
autònom i autosuficient. Els joves 

realitzaran al Masnou algunes 
de les activitats formatives 
vinculades al programa. També 
poden rebre al municipi algunes 
de les prestacions associades. 
Entre altres recursos, el projecte 
Sostre 360° els pot proporcionar 
orientació formativa i laboral, 
acompanyament socioeducatiu, 
educació sanitària, orientació 
jurídica perquè puguin exercir els 
seus drets i deures i gestionar i 
regularitzar la seva documentació 
identificativa, de residència i de 
treball, sempre que sigui possible. 
La durada inicial d’aquest 
programa finalitzarà el 31 de 
desembre, però és prorrogable.

El 8 de juliol, just abans de l’inici 
del projecte, representants de 
tots els actors implicats van 

reunir-se per coordinar-ne  
l'arrencada i que els joves 
poguessin accedir al més 
aviat possible a una llar i a les 
prestacions esmentades per 
millorar les seves condicions 
d’inserció social i laboral. També 
es volen aconseguir beneficis 
per a tota la ciutadania dels 
municipis que participen en 

el projecte, ja que es pretén 
disminuir la conflictivitat social 
i l’estigmatització de certs 
col·lectius, així com augmentar 
la capacitat de detecció de joves 
arrossegats a les dinàmiques 
de carrer i a situacions de 
vulnerabilitat i sensellarisme. 

Aquest programa el duu a terme 
la Generalitat de Catalunya 
en col·laboració amb diversos 
ajuntaments, com el del Masnou, 
i altres entitats i institucions. La 
inclusió del Masnou en aquesta 
iniciativa es va anunciar el 9 
d’abril d’enguany, en la visita 
institucional al municipi que va 
fer l’aleshores conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, Chakir 
el Homrani. 

Es posa en marxa el projecte Sostre 360°, que ofereix suport 
social i habitacional a joves sense llar
Deu joves que es troben al Masnou sense llar han estat inclosos en aquest 
programa de la Generalitat de Catalunya 
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ACTUALITAT

 Imatge d'arxiu d'uns llums policials. FSHH/PIXABAY

El reforç policial i la col·laboració ciutadana ajuden a reduir 
la inseguretat
L’alcalde ha sol·licitat una reunió amb la fiscal en cap de Mataró 

L’augment de patrulles dels 
cossos de seguretat, tant 
de la Policia Local com dels 

Mossos d’Esquadra, així com la 
col·laboració ciutadana, entre 
altres factors, han donat com 
a resultat que el Masnou hagi 
vist sensiblement reduïda la 
inseguretat patida darrerament 
al municipi. Si durant el mes de 
juny hi va haver un increment 
notable de robatoris amb força 
i accions d’intimidació a la via 
pública, similar al que s’ha viscut 
en municipis del voltant, les dues 
primeres setmanes de juliol no se 
n’ha produït cap. 

L’increment dels fets delictius del 
juny va motivar una concentració 
ciutadana el diumenge 4 de 
juliol, quan nombroses persones 
van manifestar-se davant 
l’Ajuntament, tallant l’N-II, per 
reclamar seguretat. L’endemà, 
l’Equip de Govern municipal 
va emetre un comunicat per 
expressar la seva preocupació 
i informar de les accions que 
s’estaven fent per revertir la 
situació. De fet, a mitjans de juny, 
l’Ajuntament va incorporar set 
agents interins per cobrir vacants 
a la Policia Local. Es preveu, a més, 
convocar un procés selectiu per 
cobrir tres vacants més en aquest 
cos. Alhora, s’han contractat 
tres persones que s’han sumat 
a l’equip de vigilants cívics del 
Masnou, que ara compta amb set 
professionals.

La tendència en la disminució de 
fets delictius es va fer pública el 
12 de juliol, en la darrera Taula 
Veïnal de Seguretat, que aplega 
representants d’associacions 
veïnals, de l’Equip de Govern 
municipal, de la Policia Local i 
dels Mossos d’Esquadra. L’alcalde, 

les contusions que va patir, va 
ser donat d’alta l’endemà. El 9 de 
juliol, els Mossos d’Esquadra van 
anunciar la detenció de quatre 
joves com a presumptes autors 
de l’agressió. A un dels quatre 
arrestats se’l considera l’autor de 
l’apunyalament. És major d’edat 
i té nacionalitat marroquina. 
Se li atribueixen els delictes 
d’homicidi dolós en grau de 
temptativa, lesions i dos robatoris 
amb violència i intimidació. Els 
altres tres detinguts per aquesta 
agressió són menors d’edat i 
de nacionalitat espanyola. A 
un d’ells se li atribueixen dos 
robatoris violents i, als altres dos, 
un robatori violent. I és que els 
Mossos d’Esquadra relacionen 
els detinguts amb altres fets 
delictius comesos aquella nit. El 
major d’edat va ser arrestat el 7 
de juliol i es va posar a disposició 
del jutjat de guàrdia de Mataró. 
Els menors, detinguts el dia 8, van 
passar a disposició de la fiscalia de 
menors.

Tot i l’actuació policial, el presumpte 
autor de l’apunyalament va ser 

Jaume Oliveras; la primera 
tinenta d’Alcaldia i regidora de 
Seguretat Ciutadana, Sílvia Folch; 
la regidora d’Acció Social, Yulay 
Martínez, i el regidor d’Acció 
Cívica, Sergio González, van 
assistir-hi en representació del 
Govern. La trobada va servir per 
exposar les dades de delictes 
comesos al municipi i avaluar els 
resultats dels dispositius policials 
de reforç, així com intercanviar 
opinions amb el veïnat sobre 
seguretat. Tant els representants 
policials com l’Equip de Govern 
van subratllar la importància de 
la col·laboració ciutadana per tal 
que es denunciïn els fets delictius 
i per combatre els rumors i les 
falsedats.

L’agressió amb arma blanca que 
va patir un jove del Masnou la 
matinada de Sant Pere (29 de 
juny), al passeig Marítim, a prop 
de l’estació d’Ocata, va ser el 
tema protagonista de la taula. 
El jove masnoví està fora de 
perill. El van ingressar a l’hospital 
aquella mateixa matinada. Tot 
i la profunditat de la ferida i de 

posat en llibertat de manera 
gairebé immediata. Aquest fet 
va motivar que la majoria de 
persones que havien participat 
en la Taula Veïnal de Seguretat 
expressessin la seva impotència 
i decepció per un sistema 
judicial que es va qualificar com 
a “excessivament garantista i 
lent”. El mateix alcalde, Jaume 
Oliveras, va anunciar la petició 
d’una reunió amb la fiscal en 
cap de Mataró per demanar-li 
explicacions sobre aquest cas. Cal 
precisar que l’Ajuntament s’ha 
personat en la causa, exercint 
l’acció popular. Els representants 
policials van sumar-se a la crítica, 
ja que molts detinguts, autors 
reincidents de fets delictius, no 
ingressen a la presó. Val a dir que 
a principis de juliol, tant la Policia 
Local com els Mossos d’Esquadra 
van efectuar altres detencions 
relacionades amb diversos fets 
delictius comesos al Masnou 
durant el mes de juny. 

Conscients que aquest grau 
de pressió policial no és 
sostenible en el temps, per part 
del Govern es va posar èmfasi 
en la combinació d’una bona 
planificació policial amb altres 
mesures preventives. És el cas 
del projecte Sostre 360º (pàg. 4) 
i d'altres mesures de prevenció 
social, com el Servei d’Intervenció 
en les Famílies d’Infants i 
Adolescents en Situació de Risc 
(SIAF), o de la figura de mediació 
dels dinamitzadors de carrer. 
L’alcalde també va mencionar 
les actuacions que s’estan duent 
a terme en relació amb els 
habitatges de protecció oficial 
del carrer de Salvador Espriu, per 
tal de reduir-hi la conflictivitat i 
prioritzar l’entrada de joves del 
Masnou. 
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INSTITUCIONAL

La concessió de la cinquena guingueta de la platja, 
adjudicada a finals de maig
El Ple va aprovar la cessió de l’explotació de les altres quatre l’11 de maig

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

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

El Ple extraordinari i urgent 
celebrat de forma telemàtica 
el 27 de maig va adjudicar 

la concessió per a l’explotació 
de la cinquena guingueta de les 
platges del Masnou. Les altres 
quatre havien estat adjudicades 
a la sessió plenària extraordinària 
de l’11 de maig.

Cristina Ramos, cinquena tinenta 
d’Alcaldia i regidora de Transició 
Ecològica i Desenvolupament 
Sostenible, va precisar que el 
dia 11 de maig es va haver de 

retirar l’adjudicació d’aquesta 
última guingueta perquè el 
licitador que havia guanyat 

en primera instància no havia 
aportat la documentació 
requerida. Posteriorment, es van 

fer els requeriments al següent 
classificat en el procés, que sí que 
va satisfer-los. 

Així, es va aprovar l’adjudicació 
d’aquesta darrera guingueta 
amb els 12 vots favorables de 
l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 8 
abstencions (Fem Masnou, JxCAT-
Units i Cs). El regidor de la CUP, 
Fèlix Clemente, es va absentar 
d’aquesta sessió plenària.  

  Guingueta situada al costat de l'estació d'Ocata. XAVI BARCELÓ

El Ple municipal telemàtic 
celebrat el 20 de maig va 
aprovar la quarta i darrera 

pròrroga del contracte de concessió 
per a la gestió indirecta, a través 
d’empreses externes, de les escoles 
bressol municipals, La Barqueta i Sol 
Solet. La proposta va tirar endavant 
amb 16 vots favorables, de l’Equip 
de Govern (ERC i PSC), JxCAT-Units i 
Cs. Fem Masnou i la CUP van emetre 
4 vots en contra. En aquesta sessió 
van participar-hi 20 dels 21 regidors i 
regidores del Ple, perquè Frans Avilés, 
portaveu de Cs, no va assistir-hi.

L’aprovació d’aquesta pròrroga 
podria sonar contradictòria, 
davant la posició àmpliament 
majoritària dels grups municipals 
a favor de recuperar la gestió 
directa de les escoles bressol; 
és a dir, de “remunicipalitzar-
les” —una expressió popular, 

però poc rigorosa, perquè són 
serveis que mai no han deixat 
de ser municipals, malgrat 
l’externalització de la gestió. Al cap 
i a la fi, se’n prorroga la concessió 
perquè es necessita més temps 
per dur a terme els tràmits que 
calen per recuperar-ne la gestió.

En aquest sentit, l’alcalde, Jaume 
Oliveras, va explicar la “gran 
complexitat d’aquest procés en 
aspectes com la incorporació del 
personal a la plantilla municipal 
i altres qüestions que cal fer 
correctament per recuperar-ne la 
gestió directa de la millor manera 
possible”. Va precisar que ha 
decretat el nomenament d’una 
comissió tècnica per dur a terme 
aquest procés. En l’exposició del 
punt, Cristina Ramos, cinquena 
tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Educació, va detallar que la 

concessió de la gestió de les 
escoles bressol es va aprovar 
l’any 2014, amb un contracte per 
lots de quatre anys de durada i 
prorrogable durant quatre anys 
més. Aquesta és, per tant, la 
darrera pròrroga possible.

Fèlix Clemente, portaveu de 
la CUP, va ser l’únic regidor 
de l’oposició que va valorar la 
proposta de pròrroga. Va mostrar-

s’hi en contra: “Es podria haver 
treballat per haver recuperat 
la gestió directa de les escoles 
bressol el proper curs i no haver de 
fer-ne una nova pròrroga. [...] Es va 
deixant passar el temps i sembla 
que no hagi d’arribar mai”.   

El Ple aprova l’última pròrroga de la concessió de les escoles 
bressol amb vista a recuperar-ne la gestió
L’Ajuntament ha nomenat una comissió tècnica per enllestir el procés  
de remunicipalització d’aquí a un any

  Escola Bressol La Barqueta. CEDIDA
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  Panoràmica parcial del Masnou. RAMON BOADELLA

La CUP canvia de representant
Fèlix Clemente deixa de ser el regidor del grup municipal i cedeix el lloc a Mireia Noy

El Ple del 17 de juny va ser el 
darrer per a qui havia estat, 
des de l’inici del mandat 

2019-2023, el portaveu i únic 
regidor de la CUP, Fèlix Clemente. 
Al final de la sessió va oficialitzar 
la seva renúncia voluntària: 
“És una decisió de la nostra 
assemblea, perquè entenem la 
política com una responsabilitat 

col·lectiva, no individual, i dividim 
el mandats en dos anys per 
compartir-la.” 

El 8 de juliol es va convocar un 
Ple extraordinari i urgent per 
oficialitzar la presa de possessió 
de Mireia Noy com a portaveu i 
única regidora del Grup Municipal 
de la CUP-AMUNT. Així, Noy ha 

de participar en el seu primer 
Ple ordinari el 22 de juliol, just 
després del tancament d’aquesta 
edició d’El Masnou Viu. 

En el seu comiat, Fèlix Clemente 
es va mostrar satisfet per 
l’aprenentatge que han suposat 
aquests dos anys, sense amagar 
que pot ser una responsabilitat 

feixuga en l’àmbit personal i 
avançant que continuarà donant 
suport a l’assemblea local de la CUP, 
tot recordant que “la política es pot 
fer diàriament en molts àmbits”. 

L'alcalde i els i les portaveus dels 
grups municipals van agrair a 
Clemente la feina feta i la seva 
actitud constructiva. 

El Ple declara el Masnou “àrea amb mercat d’habitatge 
tens” per contenir els preus dels lloguers
Entre altres temes, també s’aprova la cessió de terrenys per a la construcció 
d’habitatge públic i la creació d’un nou servei: el taxi a demanda

El Ple municipal ordinari del 
juny, celebrat el dia 17 de 
forma telemàtica, va aprovar 

tres propostes relacionades amb 
el mercat de l’habitatge i les 
dificultats per accedir-hi. D’una 
banda, es va renovar la declaració 
del Masnou com a àrea amb 
mercat d’habitatge tens, en els 
termes que marca la Llei 11/2020, 
que fixa preus màxims de lloguer 
en aquestes zones. Aquest punt 
es va aprovar amb 19 vots a favor 
(ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-
Units i CUP) i 2 abstencions (Cs).

Maria Llarás, quarta tinenta 
d’Alcaldia i regidora d’Habitatge, 
va precisar que el Masnou ja 
havia estat declarat àrea amb 
mercat d’habitatge tens, de 
forma automàtica, en aprovar-
se la llei, l’agost de l’any passat, 
perquè els preus del lloguer al 
Masnou s’havien incrementat un 
20% des de l’any 2014. Aquesta 
consideració automàtica hauria 
expirat al cap d'un any, aquest 
proper agost, si el Ple no n'hagués 
aprovat la renovació. 

A més, es va acordar la cessió 
de terrenys municipals a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per a la construcció 
d’habitatge dotacional públic, de 
lloguer. En concret, es preveu que 
es construeixin, aproximadament, 
33 habitatges públics de lloguer 
al carrer de Pau Casals i 22 més al 
carrer de Montevideo. Aquesta 
proposta, que va entrar al Ple per 
la via d’urgència, es va aprovar de 
forma inicial amb 18 vots a favor 
(ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 
3 abstencions (Fem Masnou).

En paral·lel,  va prosperar 
la suspensió de llicències 
relacionades amb l’allotjament 
turístic en llar compartida. És a dir, 
almenys durant el període d’un 
any, no es concediran llicències 
al Masnou per a l’allotjament de 

turistes en habitacions o porcions 
d’un habitatge amb residents. Es 
va aprovar amb 16 vots a favor 
(ERC, Fem Masnou, PSC i CUP), 
2 en contra (Cs) i 3 abstencions 
(JxCAT-Units).

> Taxi a demanda
A banda dels temes relacionats 
amb l’habitatge, la sessió del 17 
de juny també va donar llum 
verda a la creació d’un nou 
servei: el taxi a demanda. Es 
va aprovar per unanimitat. Tal 
com va explicar Albert Alfaro, 
regidor de Mobilitat, l’objectiu és 
proporcionar un “complement 
de transport públic urbà per a 
les persones amb més dificultats 
d’accessibilitat i mobilitat, les 
persones de 65 o més anys 

i les que tinguin un grau de 
discapacitat del 33% o superior”.
Funcionarà de dilluns a 
diumenge, de 6 a 22 h, i a petició 
dels usuaris i usuàries. Aquestes 
persones disposaran, doncs, d’un 
nou servei de transport públic 
que les durà des del seu domicili 
fins a equipaments, estacions 
de tren i parades de bus, entre 
d'altres destinacions. El cost de 
servei serà cofinançat. Un terç 
l’haurà de satisfer la persona 
usuària; els altres dos terços, 
l’Ajuntament, que proposarà 
un conveni amb els taxistes del 
municipi amb llicència per tal que 
prestin el servei. 

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

EXPOSICIÓ PÚBLICA 
PLE 17 JUNY

  Aprovació inicial de diverses 
cartes de serveis. Del 30 de 
juny al 10 d’agost del 2021.
  Aprovació inicial del 
Reglament de transport 
de taxi a demanda (TAD) al 
Masnou. Del 9 de juliol al 18 
d’agost del 2021.
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INSTITUCIONAL

L’Ajuntament del Masnou 
ja ha donat llum verda a la 
creació de la nova empresa 

pública municipal anomenada 
SUMEM, SL (Serveis Urbans del 
Masnou Empresa Municipal, SL). 
Així ho va aprovar el Ple municipal 
del 23 d’abril. Des d’aleshores, 
s’han estat efectuant diversos 
tràmits administratius, incloses 
algunes rectificacions formals als 
estatuts de la societat per poder 
culminar la seva inscripció al 
registre mercantil.

En tot cas, es preveu que comenci 
a funcionar la propera tardor. 
En una primera fase, s’ocuparà 
de la gestió dels aparcaments 
municipals soterrats, que són 
tres. Estan ubicats sota les places 
del Mercat Vell, de Marcel·lina 
de Monteys i Nova de les Dones 
del Tèxtil. També gestionarà 
l’estacionament regulat a la via 
pública. Es preveu que, més 
endavant, SUMEM assumeixi la 
gestió d’altres serveis municipals. 

Per ara, per tal de gestionar 
els aparcaments, subrogarà 
el personal que actualment 
treballa amb l’empresa que té 
la concessió d’aquests serveis, 
Saba. En total, l’equip amb el 
qual comptarà SUMEM per 
gestionar els aparcaments 
estarà format per set persones. 
A banda, s’hi ha d’incorporar 
una persona que ocuparà la 
gerència de l’empresa i una altra 
que s’encarregarà de les tasques 
administratives. Actualment 
l’Ajuntament manté obert el 
procés de selecció per contractar 

el o la gerent. Posteriorment, se 
n’obrirà un altre per seleccionar 
un administratiu o administrativa. 
El domicili de SUMEM queda 
ubicat a l’Ajuntament del Masnou 
(pg. de Prat de la Riba, 1), mentre 
que el centre de treball seran les 
dependències municipals de 
Manteniment, Serveis Municipals i 
Paisatge (avinguda del Maresme, 5).

L’Ajuntament és el soci únic de 
SUMEM. Ja ha destinat 156.000 
euros per dotar-la de capital i 
que pugui començar a funcionar. 

L’empresa es regeix per dos 
òrgans, ja constituïts. D’una 
banda, la Junta General, que es 
correspon amb el Ple municipal. 
Per tant, i tenint en compte 
que l’empresa és totalment 
municipal, la Junta General 
n’és el màxim òrgan decisori. El 
segon ens que dirigeix l’empresa, 
però en l’àmbit executiu, és 
el Consell d’Administració, 
que ja ha estat nomenat 
pel Ple municipal. El Consell 
d’Administració s’encarrega 
de l’administració, la gestió i la 
representació permanent. Consta 
de nou membres qualificats 
professionalment per dur a 
terme aquestes funcions. Com 
a remuneració, reben 120 euros 
per assistència efectiva al Consell 
d’Administració.  

Membres del Consell 
d’Administració de SUMEM

Candela Calle Rodríguez 
Carme Fernández i Saltor 
Sílvia Folch i Sánchez 
Manel Freixa Cortacans 
Sílvia Gasca Bonafont 
Arnau González Juncà 
Artur Gual i Castellana 
Jordi Matas i Claramunt 
Ernest Suñé Nicolás

L’empresa municipal SUMEM comença a caminar
En una primera fase s’encarregarà de gestionar els aparcaments municipals, 
tant els soterrats com els regulats de la via pública

  L'alcalde, Jaume Oliveras (al centre) amb els nou membres del Consell d'Administració de SUMEM. CEDIDA

  Entrada de l'aparcament soterrat de la plaça del Mercat Vell. DOMÈNEC CANO

 ETAPES

En una primera fase, 
s’ocuparà de la gestió dels 
aparcaments municipals i de 
l’estacionament regulat a la 
via pública. Es preveu que, més 
endavant, assumeixi la gestió 
d’altres serveis
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INSTITUCIONAL

Més d’un centenar 
de persones van 
participar en l’acte 

de reconeixement al personal 
sanitari i sociosanitari que 
va organitzar l’Ajuntament 
del Masnou el 19 de juny al 
parc de Vallmora. Una part de 
les persones del públic eren 

masnovins i masnovines que 
treballen en els sectors sanitari i 
sociosanitari i les seves famílies.

L’emotivitat va presidir en tot 
moment aquest homenatge, 
que va durar prop d’una hora. 
El protagonisme, com no podia 
ser d’una altra manera, va ser 

per als i les professionals de 
l’àmbit sanitari i sociosanitari. 
Un grup de representants de 
les residències i dels CAP del 
municipi van rebre un obsequi de 
mans de l’alcalde, Jaume Oliveras, 
i de la regidora d’Acció Social 
i de Salut Comunitària, Yulay 
Martínez, en agraïment per la 

seva implicació, dedicació, esforç 
i compromís en la lluita contra 
la COVID-19. A més, es va lliurar 
un altre guardó als membres de 
la Taula de Salut Comunitària 
(TASAC) pel suport que han 
prestat durant la pandèmia al 
consistori i a les institucions 
sanitàries i sociosanitàries del 
Masnou, especialment a les que 
treballen amb la gent gran. L’acte 
va comptar amb les actuacions 
musicals de la pianista Esther 
Lecha i de la Jove Orquestra de 
Cambra del Masnou (JOCEM). 
També amb els versos de Noa 
Parra, del seu poema Jo vull 
somniar. A més, l’autora María 
Alberca va compartir un fragment 
de la seva novel·la Mis dulces 16.

Emotiu acte de reconeixement al personal sanitari  
i sociosanitari
Més d’un centenar de persones s’apleguen al parc de Vallmora per agrair-los la 
implicació en la lluita contra la COVID-19

  La pianista Esther Lecha va tocar algunes peces musicals. RAMON BOADELLA

 GUARDONS

Es van lliurar obsequis 
a representants de les 
residències i dels CAP, així com 
als membres de la Taula de 
Salut Comunitària, per la seva 
dedicació i esforç en aquesta 
pandèmia
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INSTITUCIONAL

Anna Jiménez, de l’Institut Català 
d’Oncologia, va fer el preludi dels 
parlaments institucionals. Va 
relatar com, just abans del passat 
Nadal, la seva cap, Lídia Garrote, 
havia animat totes les persones 
de l’equip enviant-los postals amb 
frases motivadores en correus 
electrònics diaris. 

Les intervencions van ser 
introduïdes per Montserrat 
Condeminas, conductora 
de l’acte. A més de fer les 
presentacions, va posar en valor 
la feina feta per tantes persones 
a títol individual; algunes, 
d’agrupades, com les Papallones 
Solidàries, un moviment veïnal 
que, entre moltes altres tasques, 
va cosir incomptables mascaretes 
per repartir-les entre les persones 
que més les necessitaven, 
en aquells primers mesos 
de la pandèmia marcats per 
l’escassetat de material 
             de protecció.

Condeminas va donar pas també 
als parlaments institucionals. 
La regidora Yulay Martínez va 
expressar el seu agraïment 
“infinit” envers la tasca feta 
pels CAP i les residències del 
municipi. Va qualificar, a més, 
com a “imprescindible” el 
suport i l’assessorament que 
han prestat els membres de la 
TASAC al llarg d’aquesta crisi 
sanitària. Martínez va aprofitar 

per citar el documental Temps 
de confinament, publicat el 
març passat, que recull diversos 
testimonis que relaten com es van 
viure al Masnou els primers mesos 
d’aquesta crisi sanitària històrica.

L’alcalde, Jaume Oliveras, poc 
abans del final de l’acte i tenint en 
compte l’èxit de la campanya de 
vacunació, va convidar tothom a 
mirar endavant: “Ja estem veient 
la llum, la sortida d’aquesta 
crisi, però encara tenim molts 
reptes que hem de superar amb 
l’esforç conjunt de tots i totes, 
administracions i ciutadania.” 
Es referia, en bona mesura, a la 
crisi econòmica i social que ha 
ocasionat la pandèmia: “Des de 
l’Ajuntament s’han mobilitzat 
i es mobilitzaran tots els ajuts 
possibles perquè tothom pugui 
tirar endavant”. L’alcalde va tenir 
unes paraules “per a les persones, 
familiars, amics i coneguts que 
ens han deixat” i va subratllar 
el paper del personal sanitari 

i sociosanitari durant tota la 
pandèmia. Així mateix, va 
recordar tantes altres professions, 
incloent-hi els serveis essencials 
municipals, i altres persones que 
han posat el millor de si mateixes 
per superar aquesta crisi i ajudar 
els altres. I és que, per a Oliveras, 
“la solidaritat” és una de les eines 
que han ajudat a superar la crisi: 
“Ens n’estem sortint gràcies a la 
col·laboració de tothom”. 

Condeminas, com a presentadora 
de l’acte i abans de cloure’l, va 
recollir la petició del col·lectiu 
homenatjat, que va demanar 
que s’explicités un agraïment 
envers l’Ajuntament, per 
haver organitzat aquest 
reconeixement i, sobretot, pel 
fet d’haver donat suport al 
personal sanitari i sociosanitari 
al llarg de la pandèmia. Un sentit 
aplaudiment, fet dempeus pels i 
les presents, va servir per fer el 
tancament de l’acte, també 
ple d’emotivitat, com 
tota la resta. 

  El públic va assistir a l'acte respectant les mesures preventives.  
RAMON BOADELLA

  Representants de les residències, dels CAP i de la Taula de Salut Comunitària. RAMON BOADELLA

 Actuació de de la Jove Orquestra de Cambra del Masnou. RAMON BOADELLA

 ENTRE TOTS I TOTES

Es va posar en valor la feina 
feta per tantes persones a 
títol individual; algunes, 
d’agrupades, com les 
Papallones Solidàries, un 
moviment veïnal que, entre 
moltes altres tasques, va cosir 
incomptables mascaretes per 
repartir-les entre les persones 
que més les necessitaven
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MOBILITAT

El Masnou, Alella i Teià 
compten, des del 14 de 
juny, amb un nou servei de 

transport públic per carretera que 
connecta directament aquests 
municipis amb l’Hospital Germans 
Trias i Pujol (Can Ruti) i altres 
equipaments sociosanitaris ubicats 
a Badalona. Es pot definir com a 
bus sanitari, perquè la línia també 
fa parades a l’Institut Guttman, 
al Centre de dia per a disminuïts 
psíquics profunds Can Ruti i al CAP 
del Dr. Robert-President Companys.

El bus circula els dies laborables, 
de dilluns a divendres. Fa un total 
de set expedicions per sentit, 
catorze en total, entre dues zones 
tarifàries. La primera surt a les 
7 del matí de Teià. La darrera, 
a les 15.45 h des del centre de 
Badalona (parada Germà Juli-
Prim). Es calcula que, de mitjana, 
les expedicions completen el 
recorregut en 45 minuts. 

Per anar del Masnou a Badalona, 
per exemple, es poden pagar els 
viatges amb els bitllets integrats 
de dues zones de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM). Al 
Masnou, el bus hi té una parada, 
a l’avinguda de Joan XXIII, a prop 
de la cantonada amb el carrer del 

Berguedà. En aquesta parada es 
pot fer transbord amb les línies 
d’autobús C19 i C8. Ja a Alella, 
però molt a prop de carrers 
masnovins, hi ha una altra parada, 
a la cantonada entre els carrers de 
les Guilleries i d’Emili Pòlit.

Les expedicions de tornada no 
desfan exactament el mateix camí 
recorregut per les d’anada, perquè 
des del centre de Badalona el bus 
es dirigeix directament cap a Alella, 
el Masnou i Teià, sense tornar a 
passar per la zona de Can Ruti. És a 
dir, les persones que vulguin tornar 
des de l’Hospital Germans Trias 
i Pujol han d’agafar l’autobús en 
direcció al centre de Badalona i, des 
d’allà, el vehicle es dirigeix cap a 
Alella, el Masnou i Teià. 

Aquesta nova línia dona resposta 
a una històrica demanda de 
la ciutadania d’aquests tres 
municipis: disposar d’una 
connexió directa en transport 
públic amb l’hospital de Can Ruti i 
altres equipaments sociosanitaris 
de Badalona. La Generalitat de 
Catalunya ha implantat i finança 
aquesta nova línia després de les 
negociacions i la feina conjunta que 
ha efectuat amb els ajuntaments  
de tots tres municipis. 

Nou bus sanitari que uneix el Masnou, Alella i Teià 
amb l’hospital de Can Ruti i el centre de Badalona

La línia, que té parades en altres equipaments sociosanitaris, és fruit del pacte  
assolit entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments d’aquests tres municipis

  El viatge inaugural va comptar amb la presència dels alcaldes dels tres municipis, 
regidors i representants de la Generalitat i de les dues empreses operadores. CEDIDA
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HABITATGE

L’alcalde, Jaume Oliveras, 
i el regidor d’Urbanisme, 
Ricard Plana, es van reunir 

d’urgència el 9 de juny amb 
el director de l’Incasòl, Albert 
Civit, després que l’Equip de 
Govern tingués coneixement de 
l’aturada de les obres destinades a 
habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer per a persones 
de més de 65 anys, a la confluència 
entre l’avinguda de Joan XXIII i el 
carrer del Doctor Oliver Gumà. 

Des de l’Incasòl van explicar 
que l’empresa contractada per 

conclusió, la represa de l’obra no 
es preveu fins d’aquí a un any, 
aproximadament.

L’alcalde i el regidor van mostrar 
la seva decepció i la seva 
preocupació per la protecció 
dels elements que ja han estat 
construïts. L’Incasòl va assegurar 
que vetllaran per tal que no es 
degradin i es van oferir a donar 
explicacions i resoldre dubtes. La 
construcció d’aquest edifici havia 
començat fa tot just un any, el 
25 de maig del 2020, i es preveia 
que estigués enllestida en el 

dur a terme l’obra, l’única que 
s’havia presentat a la licitació, 
les ha aturades, i tot fa preveure 
que s’haurà d’iniciar un procés 
de resolució contractual, que 
probablement no serà acordada, 
per desavinences diverses. Per 
tant, els terminis de represa de 
l’obra no seran immediats. La 
previsió és que, en el cas que 
s’acabi resolent el contracte, 
es pugui recuperar l’obra en 
un termini aproximat de sis 
mesos, i caldria dur a terme una 
nova licitació per adjudicar-
les a una nova empresa. En 

termini de dos anys, el maig del 
2022. El projecte venia de lluny: 
l’any 2005 es va signar el conveni 
entre l’Incasòl i l’Ajuntament per 
fer-lo realitat. La crisi econòmica 
del 2008 va aturar-lo fins al 2017, 
quan la Generalitat de Catalunya 
va anunciar la represa de la 
construcció d’habitatges de 
protecció oficial. A principis de 
juny de l’any passat, l'aleshores 
president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra, i qui 
era el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, van 
fer-hi una visita d’obra. 

Aturades les obres d’habitatge protegit per a gent gran 
L’Institut Català del Sòl (Incasòl), responsable de la promoció, explica que el motiu 
han estat les desavinences amb l’empresa constructora
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URBANISME

L’1 de juliol es va obrir al 
trànsit un nou segment del 
carrer de Montevideo, entre 

el parc de Vallmora i el pavelló 
d’esports, que connecta els dos 
extrems d’aquest carrer que fins 
aleshores estava interromput. 
L’obertura d’aquest nou tram 
suposa una important millora 
per a la mobilitat i connecta 
de forma més directa els barris 
situats a banda i banda del parc 
de Vallmora.

Per fer efectiva aquesta millora 
en la mobilitat ha calgut 
introduir canvis en el sentit de 

circulació d’altres carrers de la 
zona. Primerament, s’ha invertit 
el sentit de circulació als carrers 
de Josep Tarradellas i de Roger 

de Llúria i ara dirigeixen el trànsit 
de manera ascendent, des del 
carrer de Fra Juníper Serra i fins 
al de Maria Canaleta. També s’ha 
modificat el tram superior del 
carrer de Maria Canaleta, que 
passa a ser de doble sentit per 
permetre la connexió entre el 
carrer de Roger de Llúria i el de 
Montevideo. Finalment, s’ha 
invertit el sentit de circulació 
al tram superior del carrer de 
Califòrnia, comprès entre els 
carrers de Montevideo i de 
Fra Juníper Serra. Amb aquest 
canvi, el sentit de circulació és 
descendent.

En paral·lel, s’han guanyat més 
d’una trentena de places noves 
d’aparcament, disposades en 
semibateria al nou tram del carrer 
de Montevideo i la previsió és que 
donin servei als usuaris i usuàries 
del Complex Esportiu Municipal. 
La creació d’aquest nou segment 
de carrer s’ha pressupostat en 
320.229,04 euros i l’ha dut a 
terme l’empresa Rogasa, que va 
iniciar els treballs el novembre de 
l’any passat. La urbanització del 
tram central de la via ha inclòs la 
construcció del clavegueram i la 
instal·lació d’enllumenat públic i 
de mobiliari urbà. 

S’obre el nou tram del carrer de Montevideo 
El nou segment millora la mobilitat a la zona i entre barris i permet guanyar noves 
places d’aparcament al costat del pavelló d’esports

 MODIFICACIONS

Per fer efectiva la millora en 
la mobilitat, s'han introduït 
canvis en el sentit de 
circulació als carrers de Josep 
Tarradellas, de Roger  
de Llúria, de Maria Canaleta  
i de Califòrnia

  La via fa de límit entre el parc de Vallmora i el Complex Esportiu Municipal. CEDIDA
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EN PORTADA

El Masnou va tancar el 
29 de juny uns dies 
intensos de Festa Major. 

Es van programar una vintena 
d’actes, tot seguint les mesures 
preventives davant la COVID-
19 i les restriccions vigents en 
aquelles dates. 

Gairebé la totalitat dels actes 
van requerir inscripció prèvia, 
per controlar-ne l’aforament, 
garantir una mínima distància 
interpersonal de seguretat i evitar 
aglomeracions. Precisament per 
aquest motiu, el castell de focs es 
va fer per primera vegada al parc 
de Vallmora. Un any més, el pregó 
va encetar la Festa Major amb la 
màgia de les nimfes de la terra, el 
mar i el foc. La música també va 
ser una de les grans protagonistes 
de la festa. La Fundación Tony 
Manero va actuar en la primera 
nit, oferint un dels concerts de la 
seva última gira.

El dissabte de Festa Major va 
arribar La Salada, amb els concerts 
de tres grups joves del Masnou: 
Reland, The Dirty Fools i Remolke. 
Tampoc no hi va faltar La Saladeta, 

la tarda musical dedicada al públic 
infantil, amb els SuperHerois de 
Pop per Xics.

La Festa Major també va comptar 
amb propostes innovadores. 

La Festa Major torna adaptada a la pandèmia 
El Masnou celebra una vintena d’actes seguint les mesures preventives vigents 
entre el 25 i el 29 de juny

  El castell de focs va il·luminar el cel masnoví la darrera nit de Festa Major.  
RAMON BOADELLA

  El pregó va tornar a portar la màgia de les nimfes de la terra, el mar i el foc. 
RAMON BOADELLA

  L'Orquestra Maravella, un dels clàssics preferits pel públic. CEDIDA

  La Fira Comercial va oferir actuacions amb control d'aforament del públic. 
RAMON BOADELLA

 AFORAMENTS

Gairebé la totalitat dels actes 
van requerir inscripció prèvia, 
per controlar l'assistència de 
gent, garantir la distància 
interpersonal i evitar 
aglomeracions

Tant la primera edició de la Fira 
Comercial com de la mostra 
gastronòmica Escuracassoles 
van obtenir molt bona resposta 
per part del públic. En canvi, 
no es van poder celebrar 
cercaviles o correfocs, per 
la pandèmia, si bé es van 
substituir per espectacles 
pirotècnics de petit format. Sí 
que es va poder fer la trobada 
de gegants, que va exhaurir 
les entrades disponibles. Es va 
programar al parc del Llac per 
limitar-ne l’aforament. També 
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EN PORTADA

El 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI 
i amb la Festa Major, es va inaugurar la plaça de la Igualtat, que 
és l’espai situat davant l’edifici de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

(carrer de Roger de Flor, 23). L’acte va servir per descobrir les lletres 
gravades al paviment que donen nom a la plaça, llegir el manifest del 
Dia de l’Orgull i gaudir amb una peça teatral del Grup d’Aficionats al 
Teatre (GAT). 

Se’n van exhaurir les entrades disponibles, ja que es va realitzar amb 
control d’aforament com a mesura preventiva davant la COVID-
19. Va ser la cloenda d’#ElMasnouDivers, un programa d’activitats 
organitzades durant tot el mes de juny per donar visibilitat a la 
diversitat sexual i de gènere i reivindicar la igualtat de drets per a totes 
les persones. Així, durant tot el mes, hi va haver tallers i actes lúdics i 
culturals que s’havien organitzat amb la col·laboració de Som Masnou 
i del Cinema La Calàndria. 

El Masnou, municipi ‘gay-friendly’, ja té plaça de la Igualtat

  Descoberta de la placa on es pot llegir el nom d'aquest espai públic. RAMON BOADELLA

Escaneja aquest codi QR amb 
la càmera del teu telèfon 
mòbil per veure els vídeos i 
les imatges de la Festa Major 
2021.

  La Fundación Tony Manero va fer al Masnou un dels concerts de la seva última gira. RAMON BOADELLA

  Ballada de gegants. RAMON BOADELLA   Subhasta de peix fresc a la plaça d'Ocata. RAMON BOADELLA

van exhaurir entrades la subhasta cantada de 
peix, les tres actuacions de la Fira Comercial, 
els concerts de la Coral Xabec i de Borinquen, 
l’espectacle Yerma i la inauguració de la plaça de la 
Igualtat, davant de l’edifici de Roger de Flor, 23. 

Més tard, els primers dies de juliol, van tenir lloc 
diversos actes vinculats a la Festa Major, tot i que 
posteriors a la data de tancament. Diverses entitats 
van organitzar activitats esportives, culturals, infantils 
i lúdiques per a tots els públics.  

 NOVETATS

Dues propostes innovadores 
van tenir molt bona acollida 
en aquesta primera edició: 
la Fira Comercial i la Mostra 
Gastronòmica Escuracassoles

L’Ajuntament agraeix a les 
entitats i el personal municipal 
haver fet possible aquesta 
Festa Major, tenint en compte 
que els actes es van haver 
d’adaptar a les mesures i 
restriccions vigents en cada 
moment. També agraeix la 
participació de tota la resta 
de persones implicades, des 
dels grups que han actuat 
fins al públic i la ciutadania en 
general.  

EL MASNOU VIU    JULIOL 2021 17



EDUCACIÓ

  Acte de lliurament dels premis. 
RAMON BOADELLA

Dotze autores guardonades en la 42a edició dels premis 
Goleta i Bergantí 
Es van presentar 270 obres a la convocatòria d’enguany d’aquest certamen  
literari infantil i juvenil

Dotze nenes i noies van 
ser seleccionades com 
a guanyadores de la 

42a edició dels premis literaris 
infantils i juvenils Goleta i 
Bergantí d’entre un total de 270. 
En cada categoria es van atorgar 
un primer i un segon premi. El 
lliurament dels premis es va dur 
a terme el 27 de maig a l’Edifici 
Centre. A més de les autores 

premiades, van participar-hi 
l’alcalde, Jaume Oliveras, i la 
regidora de Cultura, Neus Tallada. 
També, els membres del jurat i 
altres persones. 

L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
destacar “l’èxit de participació”. Va 
mostrar-se orgullós pel fet que, 
malgrat la pandèmia, “les escoles 
han funcionat, gràcies a l’esforç de 

pares i mares, alumnes, educadors 
i de l’administració”. La regidora de 
Cultura, Neus Tallada, va subratllar 
el fet que totes les premiades 
siguin nenes i noies. A banda, va 
agrair la col·laboració i el suport 
d’entitats com el Grup Amateur 
de Teatre (GAT), dels membres del 
jurat i de l’equip de la Biblioteca 
Joan Coromines, que fan possible 
l’organització d’aquests premis. 

El Masnou s’estrena com a seu de la selectivitat

L ’alumnat d’instituts del 
Masnou i d’Alella ha 
pogut fer per primer cop 

al Masnou les proves d’accés 
a la universitat (PAU), també 
conegudes com a selectivitat. 
Així, l’Edifici Centre va acollir, 
entre el 8 i l’11 de juny, 
desenes d’estudiants que 

comprovar que disposava 
d’espais adequats per fer-hi 
les proves seguint les mesures 
preventives davant la COVID-19. 

La realització de la selectivitat 
al Masnou era una reivindicació 
de la comunitat educativa. Ha 
estat possible gràcies a la feina 

s’han examinat aquest any 
per aconseguir la puntuació 
necessària per matricular-se a 
la universitat.

Prèviament a les PAU, l’Oficina 
d’Accés a la Universitat (OAU) 
de la Generalitat de Catalunya 
va inspeccionar l’edifici per 

conjunta de moltes persones, 
especialment dels equips 
directius dels dos instituts 
del Masnou. Van demanar la 
intermediació de l’Alcaldia 
masnovina, que va iniciar 
converses amb l’OAU fins que van 
acceptar fer del Masnou una de 
les seus de les PAU. 

El grup impulsor del Projecte 
educatiu del Masnou (PEM) es 
va reunir per primer cop el 6 de 

juliol, amb l’objectiu de fer propostes 
i tirar endavant accions per 
potenciar l’educació des d’un punt 
de vista transversal i en totes les 
etapes de la vida. És obert a tothom 
qui vulgui participar-hi. Només 
cal escriure un correu electrònic a 
educacio@elmasnou.cat.

Han previst la propera trobada 
el 14 de setembre. Entre les 

seves tasques, s’hi compten la 
identificació dels agents i recursos 
educatius del Masnou, debatre 
i consensuar els grans reptes 
que té el municipi com a vila 
educadora i organitzar el Fòrum 
Educatiu Local, que tindrà lloc a 
la tardor. El grup impulsor està 
emparat en tot moment pel grup 
motor del PEM. Aquest últim està 
format per personal municipal.

El PEM es va presentar el 12 de 
juny a Ca n’Humet, en un acte 

en què van participar quaranta 
persones. Amb el lema “Al 
Masnou, l’educació ens mou!”, 
el PEM té l’objectiu principal 
de potenciar el municipi com 

a vila educadora, a partir de la 
participació ciutadana i aplicant-
hi una visió transversal per tal de 
millorar la formació i l’educació 
en totes les etapes de la vida. En 
la trobada del mes de juny també 
s’hi va presentar la diagnosi 
de l’educació al Masnou, un 
document treballat els darrers 
mesos i que permet identificar els 
reptes més importants que s’han 
d’entomar. Per saber més sobre 
el PEM, es pot consultar la pàgina 
www.elmasnou.cat/pem. 

El grup impulsor del Projecte Educatiu del Masnou, obert  
a noves incorporacions
Poden unir-s’hi totes les persones que vulguin fer propostes per potenciar l’educació

  Jornada del PEM del 12 de juny. 
RAMON BOADELLA
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El Consell d’Infants proposa accions per prevenir 
la generació de residus

Utilitzar bosses de tela 
per eliminar les de 
plàstic, comprar a 

granel, un mercat d’intercanvi 
i màquines per bescanviar 
ampolles de plàstic per diners 
o bitllets de transport són les 
opcions preferides dels 32 
representants de l’alumnat de 
6è de primària del Masnou, 
dos per cada grup bombolla. 
Van votar després de debatre 
una quarantena de propostes 
al Consell Municipal d’Infants 
del curs 2020-2021, celebrat 
el 2 de juny. La sessió es va 
retransmetre en directe al canal 
Youtube de l’Ajuntament, on ha 
quedat disponible el vídeo.

sobre les propostes escollides 
a l’anterior Consell d’Infants, el 
del curs 2018-2019 (la pandèmia 
va impedir fer el del 2020). 
L’Ajuntament no va poder 
tirar endavant la proposta 
guanyadora, que consistia en 
la instal·lació d’una plataforma 
de jocs marina, davant la platja, 
perquè incompliria el compromís 
pres amb els objectius de 
desenvolupament sostenible 
de Nacions Unides. A banda, va 
explicar els avenços que s’han 
fet respecte a les altres dues 
accions guanyadores del 2019: 
la millora de l’accessibilitat a les 
platges i fomentar el civisme i la 
conservació mediambiental. 

Prèviament, durant el curs, 
l’alumnat de 6è havia treballat 
a classe la problemàtica de la 
generació dels residus i com 

reduir-la. Després del debat, 
els i les alumnes van escoltar 
l’explicació de la regidora 
d’Educació, Cristina Ramos, 

  Els i les 32 representats de l'alumnat de 6è de primària van debatre  
i votar propostes. CEDIDA

L’Ajuntament ha posat 
en marxa la campanya 
estiuenca d’obres de 

manteniment i millora en centres 
educatius del municipi, aprofitant 
les vacances escolars. Enguany, 
l’obra de més envergadura és la 
rehabilitació de cobertes i de la 
façana principal de l’Escola Ocata. 
L’edifici, obra de l’arquitecte 
Bonaventura Bassegoda i 
Amigó, forma part del patrimoni 
historicoartístic del Masnou. Es 

preveu que l’obra s’allargui durant 
dos mesos i mig. La inversió 
que hi dedica l’Ajuntament està 
pressupostada amb 98.787,75 
euros (IVA inclòs). Els treballs 
els duu a terme l’empresa 
Construccions i Serveis Faus, SA.

Encara a l’Escola Ocata, també 
se’n reforma el lavabo del vestidor 
de la planta baixa. És un projecte 
que es fa simultàniament a 
l’anterior, però de manera 
independent. De fet, forma 
part d’un conjunt d’actuacions, 
addicionals a la rehabilitació 
de la façana i les cobertes de 
l’Escola Ocata, que s’executen 
aquest estiu en diversos 
centres educatius del municipi 
i que sumen un pressupost de 
140.367,10 euros (IVA inclòs). 

Dins d’aquests altres treballs, 
s’hi inclou la reforma de diversos 
lavabos a les escoles Rosa Sensat, 
Lluís Millet, Marinada i Ferrer i 
Guàrdia. En aquest darrer centre, a 
més, s’actua a la zona infantil: s’hi 
repara paviment, s’hi substitueix 
una banyera i s’hi millora la 
canalització de la recollida d’aigua 
de pluja. A l’Escola Marinada 
també s’amplien dues sales: la 
d’informàtica i la de reunions.

L’Escola Bressol La Barqueta és 
un altre dels centres on s’actua. 
Per satisfer una demanda de 
les famílies, s’han instal·lat dos 
umbracles al pati. A més, es 
canvien dues finestres en una 
de les sales, que permetran 
millorar-ne la ventilació. Aquestes 
actuacions formen part del 

conjunt de treballs esmentats, 
pressupostats en poc més de 140 
mil euros. A banda, s’ha construït 
un pas de vianants elevat davant 
una de les entrades d’aquesta 
escola bressol, al carrer del Torrent 
de Can Gaio. Aquesta intervenció 
forma part del projecte de millora 
de la seguretat viària als camins 
escolars del Masnou. 

Treballs estiuencs de manteniment i millora  
en centres educatius
La rehabilitació de cobertes i de la façana principal de l’Escola Ocata és l’obra  
de més envergadura

 ACTUACIONS

També es fan millores a les 
escoles Rosa Sensat, Lluís 
Millet, Marinada i Ferrer i 
Guàrdia i a l'Escola Bressol  
La Barqueta

  L'Escola Ocata, en obres.  
XAVI BARCELÓ
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L’artista Jordi Alumà i 
Masvidal va morir el 8 de 
juny, a l’edat de 97 anys. 

L’Ajuntament del Masnou 
expressa el seu condol a la seva 
família i amistats. A primers del 
2020, va rebre la Medalla de la 
Vila, en reconeixement a la seva 
trajectòria artística. Nascut a 
Barcelona l’any 1924, vivia al 
Masnou des del 1962. Al llarg de la 
seva trajectòria va obtenir, entre 
altres reconeixements, la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya (any 2000), el Premi 

Ciutat de Barcelona (1978), la 
Biennal de l’Esport en les Belles 

Arts (1967) o el premi del Concurs 
Internacional de Dibuix Ynglada-
Guillot (1980).

Les seves primeres obres van 
ser retaules i murals de caràcter 
predominantment religiós i 
d’estètica medievalitzant. A la 
dècada dels seixanta adoptà 
el figurativisme i s’endinsà en 
la temàtica esportiva, en la 
qual ha excel·lit, com a autor, 
per exemple, de diverses 
suites olímpiques i de la 
decoració pictòrica del saló 

presidencial del Comitè Olímpic 
Internacional, a Lausana. Al 
Masnou es poden trobar un bon 
nombre de les seves creacions. 
Per exemple, és l’autor de 
l’escultura de La Nimfa, als 
jardins que duen el mateix nom. 
A més, ha cedit moltes obres 
seves a entitats del poble, com 
la Casa Benèfica, el Club Nàutic 
i el Club de Tennis. També se 
li va encarregar el disseny del 
monument Mestres del Masnou, 
que es vol instal·lar davant de 
l’Escola Ocata. 

Adeu a Jordi Alumà i Masvidal

  Alumà va rebre la Medalla de la Vila 
en reconeixement a la seva trajectò-
ria artística. RAMON BOADELLA

  Perejaume va presentar al Masnou 
"Guardar a fora", un conjunt 
d'instal·lacions que va escampar pel 
Maresme. RAMON BOADELLA

  L'Espai Casinet acull l'exposició "ArxiuRAR". BLANCDEGUIX

Després d’haver hagut 
de cancel·lar l’edició 
del 2020 per culpa de 

la pandèmia, el Brama, Festival 
de Creació Contemporània del 
Masnou, ha tornat amb força 
aquest 2021. Va començar amb 
una proposta d’un gran nivell 
artístic: la instal·lació “Regar 
el mar”, del reconegut artista 
Perejaume, que es va poder 
veure al cinema La Calàndria 
entre el 5 i el 17 de juny. 

En una projecció gairebé onírica, 
acompanyada d'altres elements 
col·locats al cinema, es podien 
veure uns aspersors gegants 
regant el mar i plantejant 
reflexions sobre la relació humana 
amb la massa d'aigua que 
embolcalla el planeta.

> Creació multidisciplinària
Si la instal·lació de Perejaume va 
obrir el Brama 2021, l’exposició 
“ArxiuRAR” n’abaixarà el teló. 
Es pot veure a l’Espai Casinet 
fins a l’1 d’agost. La mostra 
permet endinsar-se en una de 

per Blanc de Guix i l’Ajuntament 
del Masnou, ha proporcionat, des 
de principis de juny, un mostrari 
ben divers de creacions artístiques. 
“L’autre portrait”, de Miriam 
Colognesi, proposava un taller 
artístic sobre l’arxiu familiar. “Oracle 
fanzinero”, de Tania Berta Judith, 
va apropar les arts endevinatòries 
als i les participants, que havien 
de crear un fanzín. El 18 de juny 
va arribar el primer concert del 
Brama 2021, amb Màgia roja, a 
carrèc de Miguel Puertas i Zonula. 

les tendències de l’art actual, 
que explora les possibilitats 
artístiques dels arxius com a 
font creativa que barreja art i 
memòria. “ArxiuRAR” mostra una 
representació notable d’aquest 
moviment, amb la presència 
d’obres d’artistes reconeguts, com 
Pedro G. Romero i Cecilia Bengolea. 
Comparteixen sala amb creacions 
de Daniel Gasol, Pol Merchan, 
Rosell Meseguer i Joan Pallé. La 
mostra “ArxiuRAR”, el muntatge de 
la qual ha estat a càrrec de Beatriz 
Escudero i Francesco Giaveri, 
compta amb la col·laboració de la 
galeria àngels barcelona. 

Entre la instal·lació de Perejaume 
i “ArxiuRAR”, el Brama, organitzat 

A més, la Casa de Cultura va acollir 
la mostra “Cartelleria 2015/2019”, 
una retrospectiva de Màgia Roja 
comissariada per Enrique Doza que 
incloïa pòsters de Cassandra Dada. 
No va faltar el moment d’alçar 
la veu amb Ràdio Brama, que va 
emetre en directe, el 19 de juny, 
des de la plaça d’Ocata. Finalment, 
i coincidint amb la Festa Major, 
el 26 de juny va arribar la festa 
del Brama, amb tallers i els xous 
d’AGOST, Fera i Las Disidentes i Eli 
Kapowski. 

El Brama, que ha inclòs una instal·lació de Perejaume, 
s’allarga fins a l’1 d’agost, amb “ArxiuRAR”
El Festival de Creació Contemporània del Masnou ha portat a la vila un mostrari ben 
divers d’activitats i expressions artístiques 
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Èxit rotund de la XIX edició del Fascurt
La platja d’Ocata va tornar a acollir el Festival de Curtmetratges del Masnou

Unes dues mil persones van 
gaudir de la XIX edició 
del Fascurt, el Festival 

de Curtmetratges del Masnou, 
celebrat entre el 8 i el 10 de juliol. 
La seva tornada a la platja d’Ocata 
va ser un èxit, tant de participació 
com d’assistència, després que 
la pandèmia obligués a fer-ne 
l’edició del 2020 a La Calàndria. 
El públic de l’edició d’enguany ha 
pogut veure més d’una trentena 
de curts seleccionats, escollits 
d’entre els més de 900 treballs 
presentats.

Els films guanyadors d’aquesta 
edició són:

  Stains, de Roger Villarroya 
(Ficció).
  Umbrellas, de José Prats i Álvaro 
Robles (Animació).
  Faces, de Iván Sáinz-Pardo 
(Undercurt).
  Amianto, de Javier Marco 
(menció especial).
  Roberto, de Carmen Córdoba 
(premi del públic).

En paral·lel, el XIX Fascurt, com a 
pròleg del festival, va programar 

l’1 de juliol la projecció de sis 
curts de temàtica LGTBIQ, en 

col·laboració amb l’entitat Som 
Masnou. 

  El públic va demostrar moltes ganes de tornar a gaudir del Fascurt a la platja. 
RAMON BOADELLA

El Ple de Riure, el Festival de 
Teatre Còmic del Masnou, ha 
tornat a celebrar-se, entre el 

15 i el 17 de juliol, després que la 
pandèmia obligués a suspendre’l 
l’any passat. Aquesta edició ha 
estat la 24a i ha portat al Masnou 
quatre propostes d’una gran 
qualitat. Es tracta, per tant, d’un 
Ple de Riure que ha reduït el 
format i el nombre d’espectacles 
programats, per tal d’adaptar-lo 
a les mesures preventives davant 
la COVID-19. Ha ofert un menú 
degustació, una selecció de 
quatre exquisideses.

Un dels espectacles que més 
expectació ha aixecat ha estat 
The primitals, de la companyia 
Yllana, que va omplir l’aforament 
permès a  l’Espai Escènic en les 
dues representacions que ha fet, 
el divendres 16 i el dissabte 17 
de juliol. No en va, aquesta obra 
es va endur el premi del públic 
al millor espectacle musical 
a l’edició del 2019 del festival 
Off, d’Avignon. El públic que va 
acudir a la sala masnovina va 

van endur demostra que van 
aconseguir-ho.

Si The primitals van tancar el Ple 
de Riure d’enguany, l’obertura 
va anar a càrrec dels masnovins 
Duo Lao, el dijous 15 de juliol. 

gaudir i riure de valent amb la 
història d’una tribu lleugerament 
disfuncional formada per quatre 
aborígens d’un altre planeta, 
disposats a conquerir el públic 
amb una esbojarrada comèdia 
musical. La gran ovació que es 

Van portar Otros aires fins a la 
plaça de Ramón y Cajal, que van 
omplir de gom a gom, fent gaudir 
el públic amb una magistral 
combinació d’acrobàcies, tango 
i comèdia.  El dia següent va 
arribar el torn del muntatge A 
la fresca, de la companyia Anna 
Confetti. La plaça Nova de les 
Dones del Tèxtil va ser l’escenari 
on el púbic va poder veure com 
tres personatges  i una cadira 
gegant sortien a prendre la fresca 
tot generant escenes quotidianes 
i alhora surrealistes i còmiques. 
A més a més de la segona 
representació de The Primitals, 
la jornada del dissabte també 
va oferir el vertiginós espectacle 
Collage, de la companyia Bot 
Project. L’aforament disponible al 
pati de Ca n’Humet es va omplir 
de persones que van admirar les 
acrobàcies gairebé impossibles 
realitzades per un duet d’artistes. 
Entre bot i bot, i amb estones 
supesos a l’aire, van fer que el 
públic rigués de valent amb una 
cascada de situacions còmiques i 
esbojarrades. 

Edició gourmet del Ple de Riure
El Festival de Teatre Còmic del Masnou s’ha tornat a celebrar, amb un format reduït 
que ha portat propostes de gran qualitat 

  Otros aires, dels masnovins Duo Lao. 
RAMON BOADELLA

  The primitals, de la companyia 
Yllana. GERARD POCH

  Vertiginós espectacle Collage, de la companyia Bot Project. GERARD POCH
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Hicham Khammali 
Propietari de l’hamburgueseria La Picaña

Quan tenia 25 anys, Hicham Khammali va 
venir a Barcelona per estudiar un màster en 
cooperació internacional des del seu Marroc 
natal. Ara en té 41 i en fa més de catorze 
que viu al Masnou, un indret del qual es va 
enamorar i on ha obert l’hamburgueseria 
La Picaña, l’establiment guanyador de la 
primera edició de l’Escuracassoles.

Encara que el local es va obrir el novembre 
del 2020 i malgrat que la pandèmia no era 
l’escenari més adient, Khammali considera 
que ha tingut una molt bona acollida per 
part de tot el veïnat del Masnou. 

Amb productes de proximitat i 
compromesos amb el medi ambient, 
La Picaña va presentar una oferta 
enogastronòmica molt particular i en 
funció del maridatge. D’una banda, una 
miniburguer amb pera amb vi, foie i 
formatge comté per maridar amb el vermut 
negre Cisa i, de l’altra, una miniburguer de 
calamars en pa de cendra amb maionesa de 
kimchi per combinar amb una copa de Pansa 
Blanca de Raventós D.O. Alella. XAVI BARCELÓ

ENTREVISTA

"El concurs ens ha 

permès trencar un mite, 

que una hamburguesa és, 

exclusivament, per a gent 

jove. El bon menjar no  

té format"

Com se sent després d’haver 
guanyat la primera edició de 
l’Escuracassoles?
Guanyar aquest premi és el millor 
que m’ha passat des que vaig 
obrir La Picaña. Per a mi, significa 
que la gent del Masnou m’està 
acceptant com un establiment 
més dins el municipi i que 
reconeixen la feina de tot l’equip. 
M’emociona molt quan la gent 
ens felicita pel carrer, ja que 
demostra que un bon menjar no 
té format.

Què significa per a vostè La 
Picaña i per què va posar-li 
aquest nom?
És la consecució d’un somni, 
l’espai des d’on puc aportar el 

meu granet de sorra a la societat 
i fer-la feliç a través del menjar. 
Una de les coses que m’he endut 
del Marroc és que, quan un client 
entra per la porta, està arribant 
a casa meva i es trobarà en un 
ambient amable, generós i 
respectuós. 

Pel que fa al nom, el terme 
picaña (en català culatí) té un 
significat molt especial, ja que 
s’utilitza per descriure el tall amb 
la proporció perfecta per fer una 
hamburguesa: un 80% de carn i 
un 20% de greix. 

Va obrir La Picaña en plena 
pandèmia. Què el va motivar a 
fer-ho i com en veu el futur?
En la meva vida hi faltaven 
dues coses: coratge i temps per 
reflexionar, i la pandèmia m’ha 
permès fer-ho i així guanyar les 
meves pors. A partir d’aquí, vaig 
prendre la decisió d’obrir un 
establiment on poder fer gaudir 
la gent a través de la cuina. Fent 
un estudi de mercat vaig detectar 

que al Masnou li faltava un lloc 
d’aquestes característiques i 
vaig valorar també que, si ens 
tornaven a confinar, podria oferir 
i portar el menjar a les llars sense 
que perdés la qualitat. 

Realment fa molt poc temps que 
hem obert, des del novembre 
passat, però l’acollida ha sigut 
espectacular. Obrir durant la 
pandèmia i tenir feina cada dia 
és un privilegi. Des del primer 
veí que em comprava mentre jo 
mateix feia la reforma al local fins 
a les famílies del col·legi del meu 
fill, infinites gràcies. 

Nosaltres partim d’una base 
diferencial que és l’elaboració 

"Guanyar l’Escuracassoles és un reconeixement al nostre 
esforç per part de la gent del Masnou"
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ENTREVISTA

de tots els aliments i l’ús de 
productes ecològics i de 
proximitat. D’aquesta essència, el 
futur de La Picaña passa per una 
feina de proximitat i basada en 
l’economia local. 

Considero que abastir-nos dels 
productes dels nostres veïns no 
només és per cultura, també és 
per estima. A més, d’aquesta 
manera enfortim l’economia 
local, ja que els meus proveïdors 
són, a més, clients meus o clients 
dels meus clients.  

Com ha viscut aquesta primera 
edició de l’Escuracassoles i quina 
valoració en fa?
Doncs molt bona. Des de 
l’Ajuntament van contactar amb 
nosaltres per dir-nos que estaven 
organitzant un concurs i ho vam 
veure com una manera de divertir 
el veïnat mentre compartíem 
amb ells la nostra passió. Al final, 
l’hamburguesa és una excusa per 
cuinar i en fem moltes cada dia. 
Tot plegat es va convertir en un 
nou motiu per innovar mentre 
gaudim a la cuina.

Considero que l’Escuracassoles 
ha tingut una molt bona acollida 
per ser la primera edició, tant 
per part dels establiments com 
dels consumidors. La gent ens 
ho demanava i crec que per a les 
futures edicions creixerà. 

En la vostra oferta vau valorar 
molt significativament 
el maridatge. Com va ser 
l’elecció de la proposta 
enogastronòmica? Heu notat un 
augment de clients?
Vam escollir dues propostes 
perquè en teníem deu o més. 
Val a dir que ho vam decidir 
així perquè tenim dos tipus 
de maridatge i el que no 
volíem era discriminar cap dels 
dos productes. Tampoc no 
consideràvem que maridaven 
amb els mateixos productes; així 
doncs, vam optar per apropar el 
que crèiem que maridava millor 
a cadascuna de les begudes.

Per combinar el vermut Cisa, 
vam considerar adient una 
hamburguesa amb pera amb 
vi, foie i formatge comté i, per 
a la copa de vi de Pansa Blanca 
de Raventós, una hamburguesa 
de calamars en pa de cendra 
i maionesa de kimchi. Amb 
la nostra participació a 
l’Escuracassoles hem notat 
un augment de clients, però, 
sobretot, de públic nou. Ja 
notàvem una certa resistència de 
la gent d’una certa edat pel fet de 
ser una hamburgueseria. Des de 
l’esdeveniment, s’hi ha apropat 
molta més gent d’una franja 
d’edat d’entre els 45 i els 60 anys, 
molts després de fer el tast. Al 
final, estic content de trencar un 
tòpic com que l’hamburguesa és 
només per a la gent jove, ja que la 
bona cuina no hi entén d’estils.

El sector de l’hostaleria i el 
turisme ha patit molt les 
conseqüències de la pandèmia. 
Com veu el sector al Masnou 
i què creu que hi podria fer 
l’Ajuntament per ajudar?
En un poble com el nostre tenim 
un gran avantatge, perquè tenim 
dos tipus de clients: el masnoví 
i el turista. Precisament per 
això, els que ens dediquem a 
l’hostaleria els hem d’estimar i fer 
molts sacrificis. Un altre aspecte 
important és la qualitat, ja que al 
voltant nostre tenim tota mena 
de productes que hem d’aprofitar. 
Al Masnou hi ha una gran cultura 
gastronòmica que s’hauria de 
recuperar. 

Pel que fa a l’Ajuntament, crec 
que podria i hauria d’oferir una 

formació especialitzada per al 
sector, ja que és una mancança 
que considero molt important. No 
podem pretendre promocionar 
el turisme i l’hostaleria sense 
gent formada en aquests àmbits. 
A més, és una gran sortida per 
al jovent del Masnou per tal 
que adquireixin una formació i 
coneguin un sector tan important 
com aquest. Si no tenim la base 
que ens doni la garantia que 
oferim un servei i productes de 
qualitat, no podem promocionar-
ho, ni des dels establiments ni 
des de les institucions. El que 
m’agradaria que es fes és formar 
abans de comunicar.

D’altra banda, aquesta formació 
serviria per donar oportunitats als 
joves. Un noi que està tot el dia al 
carrer o assegut a la plaça no ho 
ha escollit, potser no ha tingut 

cap oportunitat, perquè mai no 
sabem on és el talent.

Sense anar més lluny, fa una 
setmana vaig contractar un noi 
jove, del poble, i estic molt content. 
Està aprenent molt bé i amb moltes 
ganes i jo sento que, més enllà de 
donar-li una oportunitat, des de 
La Picaña li estem fent un reforç 
psicològic i moral i, a més, està 
descobrint nous àmbits i coneixent 
noves persones. 

Sempre dic que si pots ajudar una 
persona entre cent ja has fet una 
aportació a la societat i, si realment 
volem un Masnou amb menys 
criminalitat i que cuida la seva gent, 
hem de fer iniciatives per garantir la 
inclusió d’aquells que estan en risc 
d’exclusió social i, sobretot, ajudar 
el nostre jovent. Això, a La Picaña, 
ho tenim molt present. 

"Hem d'aprofitar els 

recursos de proximitat. 

No només aportarem 

qualitat, sinó que farem 

una xarxa que enfortirà 

l'economia local"

 Interior del restaurant. XAVI BARCELÓ
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PUNT TROBADA

Bé es pot dir que l’Aula 
d’Extensió Universitària del 
Masnou (AEUM) ha superat 

amb nota els que han estat, 
probablement, dos dels cursos 
més difícils dels seus 10 anys 
d’història: el 2019-2020 i el 2020-
2021. La pandèmia els ha obligat 
a ajornar la celebració del seu 
desè aniversari, però no pensen 
cancel·lar-la: “La COVID-19  
no ens ho ha permès, però queda 
pendent. La farem”. I no hi ha 
dubte que així serà, perquè no 
els manquen ni la voluntat ni la 
constància. 

Tot i les restriccions decretades 
per contenir l'expansió de la 
pandèmia, han aconseguit 
realitzar les conferències 
previstes. “Ara bé, primer pel 
confinament i després per 
les limitacions d’aforament, 
hem hagut d’impartir-les via 
Youtube, en un canal tancat per 
als socis. El seguiment ha estat 
altament satisfactori”, expliquen 
des d’aquesta associació 
cultural i educativa, adscrita a 
la Universitat Pompeu Fabra i 
integrada a l’Agrupació d’Aules 
de Formació Permanent per a la 
Gent Gran de Catalunya (AFOPA).

Admeten, però, que traslladar la 
seva activitat als canals telemàtics 

la seva pàgina web  
(www.aeum.cat) de seguida que 
l’hagin enllestit.

I és que el fet de poder 
recuperar l’activitat presencial 
és molt important per a l’AEUM 
i per als seus prop de 300 
socis i sòcies. “Vénen a l’Aula 
per mantenir el seu bagatge 
cultural, incorporar nous 
coneixements i mantenir el 
cervell ben despert. Però també, 
i això és molt important, per 
trobar-se, compartir amb els 
altres i intercanviar punts de 
vista. I és precisament això 
el que s’ha vist especialment 
afectat i el que tots trobem molt 
a faltar”, asseguren des de  
la junta.

A més de recuperar  l’activitat 
presencial, entre els projectes de 
futur de l’AEUM s’hi compta el fet 
d’organitzar més tallers. També 
tenen un desig, poder disposar 
“d’un espai més gran on fer les 
conferències i que més persones 
grans en puguin gaudir”. 
Agraeixen el suport que reben 
de l’Ajuntament, per la cessió de 

ha estat “un gran repte”: “No tots 
els socis estan avesats a l’ús de 
noves tecnologies i alguns no 
disposen de suports informàtics 
que ho facin fàcil i amè”. Davant 
d’això, la junta de l’entitat es va 
plantejar organitzar un taller 
perquè els seus socis i sòcies 
aprenguessin a treure més profit 
de les “eines informàtiques”, 
però van acabar resolent que 
hauria estat molt complicat fer 
un taller virtual per ensenyar 
aquesta matèria. 

Tot i l’adaptació que han fet per 
continuar oferint les conferències 
de manera virtual, la COVID-19 
sí ha obligat l’AEUM a deixar 
d’organitzar sortides i tallers. 
Preveuen recuperar tota l’activitat 
presencial –conferències, tallers i 
sortides, entre altres- en el proper 
curs 2021-2022. De fet, en el 
moment de tancar aquesta edició 
d’El Masnou Viu estaven ultimant-
ne la programació, que penjaran a 

l’espai on fan les conferències, 
que és, habitualment, la Sala 
Joan Comellas de l’Edifici Centre. 
Concreten, a més, que dona 
suport a la seva activitat amb una 
subvenció anual. També recorden 
que l’associació va néixer a partir 
de la insistència de Conchita 
Castellano, membre de la junta 
de l’AEUM, i de la col·laboració de 
l’aleshores regidor d’Educació, 
Màxim Fàbregas, “qui va convocar 
un grup de persones diverses que 
es van posar a treballar” per fer-ho 
realitat.

Amb la capacitat d’adaptació a 
la pandèmia que ha demostrat 
l’AEUM també s’ha mostrat 
conseqüent amb un dels seus 
objectius principals i fundacionals: 
“Millorar la qualitat de vida 
intel·lectual de la gent gran”. 
Aprofundint en les arrels d’aquesta 
missió, asseguren que han fet 
seva l’afirmació que va pronunciar 
Pierre Velhas, sociòleg, professor 
de Dret Internacional i fundador 
de la primera Aula per a la Gent 
Gran, a la Universitat de Tolosa de 
Llenguadoc: “Deixar d’aprendre és 
començar a envellir”. 

“Deixar d’aprendre és començar a envellir”
L’Aula d’Extensió Universitària del Masnou compleix 10 anys

 CURS 2021-2022

Publicaran la programació del 
proper curs, en el qual esperen 
recuperar tota l'activitat 
presencial, al web  
www.aeum.cat

  L'AEUM vol tornar a organitzar sortides en grup. CEDIDA

  Des que va començar la pandèmia, han hagut de fer totes les conferències en 
format virtual. CEDIDA
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Diumenge 25
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)

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

Places exhaurides. Adreçada a majors 
de 12 anys. 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.

  AGOST

Dijous 5
17 h
Lloc: Zona d’ombra de la platja d’Ocata, 
davant l’estació.

Taller de primers auxilis i consells 
saludables a la platja

Activitats relacionades amb la cura 
de la salut i el benestar. A càrrec de 
professionals de salvament i socorrisme 
de Pro-activa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 8
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)
Visita a la Mina d’Aigua

Visita guiada 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: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Dissabte 14
22 h
Lloc: Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
19 h
Lloc: Oficina de Turisme, Casa de Cultura

“Tasta el Masnou”, degustació  
de productes locals

Degustació de productes elaborats 
al Masnou, maridats amb vi de la DO 
Alella. Elisabet Vidal, sommelier oficial 
de la Ruta del Vi DO Alella, conduirà 
l’activitat.  
Preu: 10 €. Tiquets a la venda a 
www.quedat.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica.

Dijous 9
19 h
Lloc: Sala Pere Pujadas, Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició 
“Homenatge a Josep Igual”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 10
19 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Conferència

A càrrec de Montserrat Tura, consellera 
de la Generalitat de Catalunya entre els 
anys 2003 i 2010 i diputada al Parlament 
de Catalunya en cinc legislatures. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 11
11.30 h
Lloc: Jardins de Lluís Companys

Ofrena floral, Diada Nacional de 
Catalunya

Acte institucional amb motiu de l’Onze 
de Setembre. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 12
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)

Visita a la Mina d’Aigua

Amb la Cobla Premià.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou. 
Hi col·labora: Agrupació Sardanista El 
Masnou.

Dijous 19
17 h
Lloc: Zona d’ombra de la platja d’Ocata, 
davant l’estació.

Taller de primers auxilis i consells 
saludables a la platja.

Activitats relacionades amb la cura 
de la salut i el benestar. A càrrec de 
professionals de salvament i socorrisme 
de Pro-activa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 21
19 h
Lloc:  Inici a la plaça de l’Església 

Itinerari “El Masnou, terra de mar”

Places limitades. 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. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

  SETEMBRE

Dissabte 4
10.30 h
Segona planta de Can Malet

Taller: Estima’t i connecta amb el teu 
potencial

Cal inscripció prèvia a igualtat@
elmasnou.cat. Aforament limitat. Es 
treballarà l’autoeficàcia, l’autoimatge i 
l’autoconcepte. Dins la sèrie de tallers 
“Apodera’t i creix”, que aporten recursos 
a les dones que volen apoderar-se. 
Activitats inclusives que també 
pretenen teixir xarxes de suport.

Visita guiada 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: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Dimarts 14
17.30 h

Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Trobada del grup impulsor del PEM

Trobada del grup impulsor del Projecte 
educatiu del Masnou (PEM) per debatre 
sobre els conceptes de vila educadora i 
ecosistemes educatius locals, per tal de 
treballar reptes detectats en la diagnosi 
del PEM i per preparar el proper Fòrum 
Educatiu Local.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimecres 15
18.30 h

Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: El amor en tiempos  

del cólera

Sessió del club de lectura dedicada a 
una de les novel·les més cèlebres de 
Gabriel García Márquez, Premi Nobel de 
Literatura. Club de lectura coordinat per 
Maria Carme Roca. Cal inscripció prèvia. 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Divendres 17
19 h

Lloc: Espai Casinet

Inauguració de l’exposició 

“Miscelánea de saberes inútiles”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

AGENDA Del 23 de juliol al 17 de setembre de 2021
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Ho organitza: Blanc de Guix i Ajuntament 
del Masnou.

DEL 9 DE SETEMBRE AL 3 D’OCTUBRE
A la Sala Pere Pujadas (Casa de Cultura)
“Homenatge a Josep Igual” 
Exposició per recordar la tasca del pintor 
Josep Igual, mort el 2020. La seva obra es 
va centrar majoritàriament en el Masnou, 
com explica l’historiador Joan Muray: “Fou, 
segurament, el pintor que més ha pintat el 
seu poble, i el nostre. Si es pogués fer una 
recopilació de la seva ingent obra, veuríem 
tots i cadascun dels racons, dels carrers i 
de les places de la nostra vila. Seria com 
un àlbum per a les futures generacions de 
tal com era el Masnou de la seva època. La 
seva professió laboral era la de dibuixant 
d’arts gràfiques, i dominava el seu ofici 
a la perfecció, fet que es reflectia en les 
seves obres, tant en pintures a l’oli com en 
aquarel·les, on tot era perfecte.”
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a  
20 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i 
diumenges i festius, de 10 a 14 h. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DEL 17 DE SETEMBRE AL 17 D’OCTUBRE
A l’Espai Casinet
“Miscelánea de saberes inútiles” 
El fotògraf català Jordi Bernadó 
aconsegueix sempre una visió sorprenent 
de la realitat, ja sigui perquè capta 
moments i escenes que revelen les 
contradiccions de tota una societat o bé 
perquè demostra una mirada poètica 
capaç de trobar una gran capacitat 
d’evocació emocional, transformant racons 
d’arreu del món en escenes pròpies d’un 
somni. Amb el seu treball, és present en 
galeries, espais expositius, institucions i 
fires de molts països diferents.
Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20 h;  
dissabtes, d’11 a 14 i de 17 a 20 h, 
diumenges i festius, d’11 a 14 h. 
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 27 de juliol a l’1 d’agost: aparcament del carrer d’Amadeu I.
Del 10 al 18 d’agost: carrer del Torrent de Can Gaio. No funciona el dia 15 (festiu).
Del 24 al 29 d’agost: carrer d’Itàlia / plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Del 7 al 12 de setembre: avinguda de Pau Casals. No funciona el dia 11 (festiu).

ALTRES INFORMACIONS 

Matrícula. Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
Del 2 al 9 de setembre. Les persones que van fer la preinscripció han de matricular-se a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita prèvia al número de telèfon 93 557 17 77. 
Les persones que no han fet la preinscripció i estan interessades en cursos que tinguin places 
lliures han d’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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
OCATA

2
RIERA

3
FÀBREGAS

4
FÀBREGAS

5
DOMÍNGUEZ

6
AYMAR

7
OCATA

8
RIERA

9
FÀBREGAS

10
VIAMAR

11
VIAMAR

12
AYMAR

13
OCATA

14
RIERA

15
FÀBREGAS

16
VIAMAR

17
DOMÍNGUEZ

18
DOMÍNGUEZ

19
OCATA

20
RIERA

21
FÀBREGAS

22
VIAMAR

23
DOMÍNGUEZ

24
AYMAR

25
AYMAR

26
RIERA

27
FÀBREGAS

28
AYMAR

29
VIAMAR

30
DOMÍNGUEZ

31
OCATA

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
OCATA

2
AYMAR

3
VIAMAR

4
DOMÍNGUEZ
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JULIOL

AGOST

SETEMBRE

  ALTRES  

FESTIU JOVE!, ACTIVITATS PER A 
ADOLESCENTS I JOVES
Diverses activitats gratuïtes durant el 
mes de juliol, adreçades a adolescents 
(de 12 a 17 anys) i joves (de 18 a 29 anys). 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Més informació a www.elmasnou.cat/
agenda, al Servei d’Informació Juvenil 
(Ca n’Humet), als números de telèfon 
93 557 18 43 i 673 00 98 52 i a l’adreça 
electrònica sij@elmasnou.cat. 

  EXPOSICIONS
   
DEL 7 AL 24 DE JULIOL
A la Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
“Construccions identitàries, work in 
progress” 
Un projecte de la fotògrafa Mar C. Llop. 
Recull l’experiència de molta gent 
que, com la mateixa autora, decideix 
emprendre el camí cap a la vivència trans. 
Captura els processos corporals que 
experimenta la gent transgènere, mostra 
persones i famílies implicades, i també el 
secret que moltes vegades acompanya el 
cross-dressing o transvestisme.
Horari de l’exposició: Dijous i divendres, 
de 17 a 20 h, i dissabtes, d’11 a 14 h. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

PRORROGADA FINS A L’1 D’AGOST
A l’Espai Casinet
“ArxiuRAR” - Festival de Creació 
Contemporània Brama 
Exposició amb obres de Cecília Bengolea, 
Pedro G. Romero, Daniel Gasol, Pol 
Merchan, Rosell Meseguer i Joan Pallé. A 
cura de Beatriz Escudero i Francesco Giaveri.
Horari: Dijous i divendres, de 17 a 20 h;  
dissabtes, d’11 a 14 i de 17 a 20 h, i 
diumenges i festius, d’11 a 14 h. 

AGENDA Del 23 de juliol al 17 de setembre de 2021
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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

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

Per què el castell de focs de la Festa Major no es va fer 
des de la platja?
Per primera vegada, el tradicional castell de focs, que serveix 
per tancar la Festa Major de Sant Pere, es va fer des del parc de 
Vallmora, a la part alta del municipi, i no des de la platja d’Ocata, 
que és l’indret des d’on habitualment es llançaven.
El motiu d’aquest canvi ha estat el compliment de les mesures 
preventives davant la COVID-19. Principalment, per evitar 
aglomeracions. A través de les xarxes socials i d’altres canals, 
s’han recollit opinions diferents sobre aquest canvi. N’hi ha 
hagut moltes de positives, especialment dels veïns i veïnes que 
viuen als barris propers al parc. També s’han recollit queixes, de 
persones molestes amb el fet que s’hagi interromput la tradició 
de veure els focs a la platja. 
Cal precisar que no ha estat el primer any en què l’espectacle 
pirotècnic no s’ha fet al litoral masnoví. L’any passat es van 
disparar des de tres punts diferents del municipi, si bé amb 
petards de poca potència i alçada, d’acord amb les normatives 
pertinents. Els focs que aquest any s’han llançat des de Vallmora, 
o els que habitualment es fan des de la platja, de major alçada i 
potència, no es van poder llançar l’any 2020 des d’indrets amb 
edificis a prop, dins la trama urbana del municipi. 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (05-07-2021)
Comunicat de l’Equip de Govern en relació a la inseguretat a 
#ElMasnou: https://bit.ly/3qQqZjM 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (13-07-2021)
Reunió entre veïns, cossos policials i Aj. per abordar la 
inseguretat.
L’alcalde d’#ElMasnou es reunirà amb la fiscal en cap de Mataró 
per demanar explicacions sobre la posada en llibertat del 
presumpte autor de l’apunyalament del 29 de juny.
Info: https://bit.ly/3xxCrTP  

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (01-07-2021)
L’Ajuntament d’#ElMasnou exercirà l’acció popular davant 
l’agressió amb arma blanca patida per un veí del municipi.
Els @mossos, que investiguen els fets, preveuen avenços 
significatius en els propers dies.
Més informació: https://bit.ly/3hoSRad    

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (28-06-2021)
Avui és el dia dels focs.
La totalitat de l’espectacle pirotècnic s’elevarà a gran alçada 
i es llançaran des del Parc de Vallmora, que permetrà que es 
visualitzi des de pràcticament tot #elMasnou.
No es podrà accedir al parc.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (29-06-2021)
Ja heu tastat alguna de les propostes de l’#Escuracassoles?
És un recorregut enogastronòmic per 30 establiments 
d’#elMasnou per gaudir d´una oferta gastronòmica singular, 
maridada amb vins de la #DOAlella o #vermutCISA.
Info: https://bit.ly/3vPUC5y 
Web: http://escuracassoles.cat    

Cursa de patins a 
la platja durant la 
Festa Major de 1962. 
Un dels participants 
amb el rem per 
moure el patí.

Procedència: 
Arxiu Municipal 
del Masnou, 
fons municipal, 
fotografia 8189.



Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els res-
ponsables 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

Grup Municipal 
de Fem Masnou

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

blanca. Aquests darrers quinze dies del 
mes de juny hem tingut força casos de 
robatoris amb intimidació a la via pública. 
Vagi per endavant el nostre suport a les 
víctimes d’aquests fets. Justament, els de 
la matinada del 29 de juny han motivat, 
per la seva gravetat i per l’alarma social 
generada, que l’Ajuntament es presenti 
com a acció popular davant la justícia. 
L’increment dels dispositius policials i 
una major coordinació entre la nostra 
Policia Local i els Mossos d’Esquadra han 
comportat un seguit de detencions i 
que aquesta primera quinzena de juliol 
torni la calma al nostre municipi. Com 
ja és sabut, però, un dels problemes 
de l’eficàcia policial i les polítiques 

públiques adoptades és sovint la no 
corresponsabilitat del poder judicial.

Hem de defugir debats estèrils i 
interessats que busquen la confrontació 
i l’estigmatització de joves migrats o de 
qualsevol altre col·lectiu. Els fets delictius 
s’han de combatre vinguin d’on vinguin. 
Tampoc no podem oblidar el moment en 
què vivim: la situació de desconfinament 
i de reobertura social, tot i que en 
aquests moments ens trobem davant 
d’una situació de regressió important 
en relació amb la pandèmia, que 
apunta noves restriccions. La pressió 
policial s’ha de combinar amb altres 
mesures. Així, l’Ajuntament s’ha dotat 
també de programes per combatre i 

prevenir situacions de vulnerabilitat i 
marginalitat, que podrien derivar en 
delinqüència: el programa Sostre 360° 
o el Servei d’Intervenció en les Famílies 
d’Infants i Adolescents en Situació de 
Risc (SIAF) en són un exemple. 

És del tot irresponsable tractar el tema 
de la seguretat amb frivolitat o des de la 
rumorologia. Només des del rigor, el treball 
constant, la discreció i l’eficàcia podrem 
combatre situacions com les que hem 
viscut darrerament. El dret a la seguretat 
cal que sigui una prioritat de qualsevol 
política pública que treballi pel bé comú 
dels veïns i veïnes del Masnou. Per això, 
no abaixarem la guàrdia. Desitgem que 
tingueu un bon estiu.

Plataforma veïnal

Fa més d’un any que CatSalut va ordenar 
el tancament de l’atenció sanitària 
urgent en horari nocturn del Masnou, 
Alella i Teià –sense consultar ni informar 
la població ni els ajuntaments afectats. 
Aquest fet ha provocat que ara ens 
hàgim de traslladar al CUAP de Badalona 

en cas d’urgència i en la majoria dels 
casos, a Can Ruti.

De la indignació de les veïnes i veïns 
davant la pèrdua definitiva dels 
nostres serveis primaris d’urgències, 
va sorgir una concentració ciutadana 
davant del CAP del Masnou per lluitar 
per la recuperació de les urgències 
del Masnou, Alella i Teià. Després 
d’aquesta concentració, van sorgir més 
accions que es van organitzar en una 
plataforma veïnal.

Aquesta plataforma va assistir a 
reunions amb responsables de CatSalut 
i va recollir signatures –10.000 entre tots 
tres municipis–, que van ser entregades 

el passat 1 de juny juntament amb 
documentació recopilada durant tot 
aquest període als diferents grups 
parlamentaris. En la reunió mantinguda 
al Parlament, es va defensar la sanitat 
pública i es va reclamar una atenció 
primària forta, de proximitat i qualitat.
finals de Juny ens vam assabentar pels 
mitjans de comunicació del poble que  
CatSalut. 

Des del PSC volem agrair públicament 
a la Plataforma Veïnal la feina feta, 
per l’esforç en la recollida de signatures 
(durant un temps de pandèmia que 
encara dificultava més aquesta tasca) i 
per materialitzar aquest esforç davant el 
Parlament de Catalunya.

Els partits polítics ens hauríem de veure 
reflectits en aquests moviments veïnals. 
En ells hi ha l’essència de la participació 
ciutadana, encarnen el seu sentir i 
marquen el camí que de vegades els 
partits polítics no som capaços de dur a 
terme. Se’ls ha d’escoltar i donar suport a 
les seves reivindicacions perquè arribin 
allà on com a partits no podem arribar 
dins les institucions, perquè les seves 
reivindicacions també són les nostres i 
perquè són servidors municipals. 
Des del Partit dels Socialistes sempre 
defensarem i donarem suport als 
moviments veïnals i ens posem a la 
vostra disposició.

GRÀCIES A TOTES! 

Fem Masnou davant les situacions 
d’inseguretat viscudes per diversos 
veïns i veïnes al nostre poble

Abans de res, volem manifestar tota la 
nostra solidaritat amb tots aquells 
veïns i veïnes que han patit situacions 
d’inseguretat els darrers temps. 

Pensem que el dret a sentir-se segures a 
la via pública és un dret que tenen totes 
les persones i que és massa habitual 
la sensació d’inseguretat que vivim, 
especialment joves o gent gran, fet 
que s’agreuja encara més si correspon 
a col·lectius especialment vulnerables: 
pel fet de ser dones, població migrada, 
per l’orientació sexual o persones amb 
diversitat funcional.

Entenem com a natural, doncs, que 
davant de drets que no es garanteixen, 
la ciutadania exigeixi solucions 
i es mobilitzi per aconseguir-les. 
L’Ajuntament, que sovint s’excusa per la 
manca de competències, hauria de donar 
suport a les mobilitzacions per defensar el 
dret a la sanitat, a un habitatge digne o a 
la seguretat. Ha de ser una prioritat de tots 

els veïns i veïnes que qualsevol protesta 
pacífica legítima per exigir drets no 
sigui aprofitada com un altaveu d’idees 
xenòfobes i intolerants.

Respecte a la seguretat ciutadana, seguim 
proposant el que sempre hem proposat al 
Govern municipal: més proximitat (agents 
cívics, educadors de carrer, policia de 
barri...), millors polítiques socials (ningú 
vivint al carrer, coordinació entre policia, 
serveis socials i teixit veïnal, associatiu 
i comunitari...) i més transparència 
(audiències públiques, informar de les 
dades reals de delinqüència al poble...). 
Cal convocar la Junta de Seguretat 
Local i que aquest òrgan es reuneixi de 
forma periòdica i transparent, així com 
una audiència pública urgent sobre 
la qüestió i convocar la Taula per la 

Convivència aprovada al Ple del desembre 
de 2019 i que el Govern municipal no ha 
volgut constituir mai.

Davant de fets com els que s’han produït 
recentment és comprensible que oblidem 
també altres inseguretats cada vegada 
més presents en la nostra societat, 
inseguretats que no tenen a veure amb 
l’ordre públic, sinó amb les creixents 
desigualtats socials. 

Acabem reafirmant el nostre compromís 
per treballar la qüestió de forma integral i 
comunitària, tractant que la prevenció, la 
transparència i la proximitat siguin els 
eixos centrals de les polítiques municipals 
en matèria de seguretat.

TRIBUNA POLÍTICA

El repte de la seguretat

Arriba l’estiu i la seguretat esdevé un 
dels grans reptes que tenen la majoria 
de municipis. Al Masnou això s’ha posat 
més en evidència a partir de la nit de 
revetlla de Sant Pere, quan un jove va 
resultar ferit per una agressió amb arma 
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Romà López
Portaveu  
del Grup Municipal  
de JxCAT-Units

#ModeldePoble

Sabeu que l’alcalde amenaça el model 
de poble? Ho fa conduint-nos cap a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, menystenint 
les queixes del barri d’Ocata, no essent 

transparent amb els temes de seguretat o 
reunint-se amb qui més l’interessa. Si volem 
una identitat de poble, cal estimular el debat 
ciutadà dels problemes i generar amplis 
consensos. Aquesta és la nostra política 
d’obertura i diàleg enfront d’un govern d’ERC-
PSC que s’amaga rere la majoria absoluta. 

#LaForçadelaGent
Som conscients que tot model pot millorar, 
però ho farà si sabem escoltar les necessitats i 
els somnis de la gent. Aquest ha estat el camí 
que hem pres els darrers mesos. Darrerament 
amb el veïnat d’Ocata en diverses ocasions, 
que ens ha fet saber el temor per l’ocupació 
d’un local i d’habitatges de protecció 
oficial. Fruit d’això presentem propostes al 
Ple, visibilitzant les seves reivindicacions i 
compartint solucions. Hi hem afegit també 
la valoració dels darrers esdeveniments de 
delinqüència i agressions durant la Festa 

Major, que van culminar amb un intent 
d’homicidi a un jove de 18 anys. Després de 
contactar amb la seva família, vàrem prendre 
la iniciativa d’enviar una carta a l’alcalde 
i una altra al conseller d’Interior, per 
fer-los una sèrie de demandes que també 
es debatran al Ple. Demanem principalment 
una junta local de seguretat amb el veïnat 
afectat, un pla local de seguretat i una 
taula de diàleg com a punt de trobada 
entre agents polítics, socials i veïnals. Potser 
us sorprendrà, però no és res nou, que no 
demanéssim ja el setembre de 2020, i que va 
ser rebutjat pel Govern. Si s’hagués acceptat, 
ara tindríem molt probablement una millor 
capacitat de resoldre un problema complex. 
Més preparats socialment i amb respostes 
comunitàries, des de la prevenció davant 
de les causes dels conflictes actuals fins a 
respostes policials de proximitat i de forma 
més sostenible.

Nosaltres pensem que les coses poden fer-se 
de manera diferent. I pensem també que el 
lideratge d’un alcalde es demostra quan dona 
resposta a les demandes socials, amb diàleg, 
respecte, determinació i amb idees clares. 

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

+info: 

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

Grup Municipal  
de la CUP-AM

¡BASTA YA! ¡EXIGIMOS SEGURIDAD!

En mi escrito publicado en El Masnou Viu de 
febrero de 2020 (página 27, http://elmasnou.
cat/media/repository/masnou_viu_revista/
masnou_viu_118_febrer_2020_ok.pdf ) 
lanzaba las siguientes preguntas:
“¿Qué más tiene que pasar para que la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència entienda que Masnou NO 
puede seguir acogiendo a tantos menas? 
Que esperan, ¿lamentar una desgracia 
mayor? 
¿A qué espera nuestro alcalde para exigir al 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
el Sr. Chakir El Homrani, que es de su 

Quina seguretat?

Sobre el debat de la seguretat al carrer, la CUP 
El Masnou volem fer diverses consideracions: 

1)  Ens posarem de cara contra els violents i 
els repressors.

2)  Apostem per solucions dialogades i per la 
intervenció comunitària als conflictes. 

mismo partido, que cumpla con sus propias 
directivas y reduzca a la mitad el número de 
menores tutelados en el albergue?
¿Cree el gobierno de Masnou que mirando 
a otro lado, los problemas se solucionarán 
solos?”

Y en mi escrito de junio de 2020 (página 
29, https://elmasnou.cat/media/repository/
masnou_viu_revista/VIU120.pdf), y tras 70 
delitos cometidos por exmenas en Masnou 
durante los meses de abril a junio de 2020 
(casi a uno diario), ya manifesté que si bien era 
una buena noticia desmantelar el centro de 
menas, la decisión llegaba tarde. Estaba claro 
que el centro de menas había sido un fracaso.
Como suele ser habitual, los problemas no se 
resuelven solos y mirar hacia otro lado o no 
hablar de ellos, tachar de racistas a los que 
piden seguridad o, simplemente, hacer cómo 
si no existen, no hace que desaparezcan. 
Todo lo contrario. No tratar los problemas los 
agudiza, como en el presenta caso, pues se ha 
generado en estos menas una sensación de 
superioridad e impunidad insoportable para 

3)  La delinqüència de furts i petits robatoris 
té a veure amb la pobresa, amb la manca 
de recursos educatius i la manca 
d’oportunitats laborals: el problema 
es perpetua si no ataquem l’arrel del 
problema. 

La policia no fa mediació ni té una tasca 
educativa, sinó repressiva. La intervenció 
policial és reactiva davant algunes situacions, 
i la judicial és, cada vegada més, punitiva. 
Ni la policia ni els jutges no són la solució. Si 
realment volem que no hi hagi joves al carrer 
que cometin delictes cal intervenció social 
educativa: als centres educatius i amb les 
famílies.

Seguretat és que no et facin fora 
de casa teva

nuestros vecinos. Si consiguieron cometer 70 
delitos en tres meses (y los que no sabemos) 
sin que les pasara nada; si no se ha reforzado 
la seguridad en Masnou con más efectivos de 
los Mossos; si pueden ocupar viviendas con 
una facilidad pasmosa; ¿por qué no se van a 
atrever a atentar contra el derecho a la vida?
Aunque el mal ya está hecho, debemos y 
podemos conseguir curar la herida y para ello 
proponemos:

1. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
reconozca el fracaso de permitir un centro 
masificado de menas y se comprometa a no 
volver a permitirlo.
2. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) exija 
de inmediato que los Mossos elaboren un 
plan de seguridad específico para Masnou 
que incluya un refuerzo profundo de los 
agentes en nuestra población, incluyendo una 
comisaría temporal.
3. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
exija a la concesionaria del puerto todos los 
medios materiales y humanos necesarios para 

El dia 9 de juliol la màfia de l’habitatge va 
fer fora de casa seva una família amb la seva 
filla petita, al Masnou. Això es fa amb l’ajuda 
necessària d’un jutge, els antidisturbis i la 
col·laboració necessària de la policia local, 
que sempre es presenta als desnonaments 
i no precisament per donar suport a les 
masnovines afectades. Si hi són per protegir 
les persones, potser que reflexionin sobre el 
seu paper en aquestes situacions. 
L’Ajuntament —amb serveis socials al 
capdavant— sovint es posen de perfil: se’n 
renten les mans i no donen solucions reals. 
Hauríem d’indignar-nos i tallar la Nacional, no 
per reclamar més policia, sinó per reclamar 
solucions reals per a tothom. De totes 
aquelles persones que reclamen més 

garantizar la seguridad en las instalaciones 
que gestiona.
4. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
elabore un plan anti okupas que incluya 
una vigilancia intensiva de residencias 
potencialmente ocupables, para garantizar 
una intervención rápida en el caso de 
producirse la ocupación.
5. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
exija a la Generalitat que no permita ni una 
sola ocupación en los pisos de protección 
oficial que ostenta en Masnou, así como se 
comprometa a actuar de forma inmediata 
para expulsar a los okupas.
6. Que el Gobierno municipal (ERC+PSC) 
ofrezca asesoramiento gratuito a todos 
aquellos vecinos que se hayan visto afectados 
por los actos delictivos cometidos por menas 
o exmenas.
Cuanto más tardemos en coger el toro por 
los cuernos de este problema social, antes 
pondremos remedio y antes dejaremos de 
lamentarnos por hechos violentos que casi 
acaban en tragedia (si es que no se puede 
considerar lo que ya ha ocurrido como una 
tragedia).

policia: quantes s’han indignat perquè 
hagin fet fora de casa seva una família? 

Relleu de persones a la regidoria

La regidora i portaveu del nostre grup 
municipal ha canviat. Tenim l’acord de fer-ho 
cada dos anys i així ho hem fet. Donem les 
gràcies al Fèlix per haver assumit aquesta 
responsabilitat compartida i de vegades 
feixuga i enviem tot l’escalf a la Mireia. Com va 
dir la nostra companya: «Ens comprometem 
a seguir treballant per la igualtat, la 
independència i la justícia social, per 
aconseguir un poble més lliure, més 
feminista i més d’esquerres.» Entre totes, 
tot! 
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