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Iniciem aquest mes de novembre amb l’arrencada de les obres de dues promocions d’habitatge 
públic: els edificis a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil i a l’espai de l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil. En aquest darrer espai també s’hi urbanitzarà l’entorn amb la creació d’una plaça. Als baixos de 
la plaça Nova de les Dones del Tèxtil serà on anirà ubicada la nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
juntament amb l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Ambdues 
promocions, que tenien una certa complexitat, es van poder desencallar gràcies al consorci creat 
entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament del Masnou. Aquest Govern municipal 
s’ha marcat com un dels seus grans objectius el fet d’ampliar tot el que es pugui l’oferta d’habitatge 
públic. Dissortadament això requereix temps, però amb les modificacions de planejament que anem 
aprovant anem creant sòl públic amb aquest objectiu de tenir habitatge accessible al nostre municipi 
per a la gent del Masnou.

Recentment hem aprovat un nou pla d’ocupació per un any amb recursos propis, al marge dels que 
ens puguin arribar d’altres administracions. És la primera vegada que l’Ajuntament pren una iniciativa 
en aquesta direcció, que ja compta amb l’autorització de la Generalitat. Malgrat les limitacions i la 
temporalitat d’aquests plans, hem de continuar fent esforços en aquest àmbit. També en el de la 
formació, amb els cursos que s’organitzen i les recents jornades d’ocupació organitzades pel nostre 
Ajuntament, conjuntament amb els d’Alella i Teià. Tot i una certa disminució de l’atur, continuem 
tenint una escletxa important en l’atur femení de més de 55 anys.

Aquest mes de novembre presentem l’aprovació del pressupost per al 2022 amb importants 
projectes d’inversió pensant en la sostenibilitat i la millora de l’espai públic. Però aquest mes de 
novembre, més que mai, ens hem de mobilitzar i treballar pel problema estructural que tenim de 
violència contra les dones. Així ho farem el 25 de novembre i així ens hem d’anar comprometent, 
institucions i ciutadania, per a l’eliminació d’aquesta xacra social. 

Atenció Ciutadana (OAC)
93 557 17 77
673 638 003 (WhatsApp)

93 202 98 02 / 93 472 92 31

Servei d'aigües (Agbar)
93 495 35 40 / 900 405 07
Agbar 
(avaries i incidències)
900 304 070

Autobusos Moventis-Casas

FE D'ERRATES
•  Al peu d'una de les imatges de la pàgina 19 del número 134 d'El Masnou Viu (octubre 2021), on deia  

"Albert Busquets" hi havia de dir "Artur Busquets".
•  A la pàgina 11 del número 134 d'El Masnou Viu (octubre 2021), calia concretar que l’Espai Llum d’Estels s’ha creat 

després que Anna Targarona ho sol·licités a títol individual a través d’una instància i que, posteriorment, dues 
famílies masnovines, les de l’Ania i la Queralt, van impulsar-lo conjuntament amb l’Ajuntament del Masnou.
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EN PORTADA

  ESPAI PÚBLIC

El projecte de la plaça del 
Duc d'Ahumada inclou la 
remodelació integral d'aquest 
indret, que passarà a ser  
en bona part una zona  
de vianants

Ja s’han iniciat els treballs 
per a la construcció de 
dues noves promocions 

d'habitatges de protecció oficial 
(HPO). L’inici de les obres d’una 
d’elles, que quedarà ubicada a 
la plaça del Duc d’Ahumada, era 
imminent en el moment de tancar 
aquesta revista, atès que ja havien 
començat els treballs previs a 

l’entrada de la maquinària. La 
segona, que s’alçarà a la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil, 
hauria de començar a construir-
se entre finals de novembre i 
principis de desembre. 

Ambdues promocions són fruit 
del conveni de col·laboració que 
van signar l’Ajuntament i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 
(AMB) el 20 de desembre del 
2018. En resum, l’Ajuntament 
proporciona els terrenys públics 
on s’han d’ubicar aquests edificis 
mentre que l’AMB s’encarrega de 
construir-los, a través de l’Institut 
Metropolità de Promoció de Sòl i 
Gestió Patrimonial (IMPSOL). 

S’estima que ambdues 
promocions estaran enllestides 
d’aquí a dos anys, pels volts del 
desembre del 2023. Mentrestant, 
totes dues administracions 
han d’elaborar les bases que 
detallaran els criteris i el procés 
que s’implantarà per concedir 
els habitatges als ciutadans i 
ciutadanes que ho sol·licitin. 
També cal acabar de definir el 
règim en què s'adjudicaran, si 
bé es preveu que n’hi haurà de 
lloguer i de venda. S’espera que 
es puguin assignar el desembre 
del 2022.

Diversos representants de totes 
dues administracions van visitar 
el 10 de novembre ambdós 
solars per conèixer detalls sobre 
les promocions. La delegació de 
l’Ajuntament va ser encapçalada 
per l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras. La de l’AMB, pel seu 
gerent, Ramon Torra. Entre altres 
membres de l’Equip de Govern 
municipal, també van assistir-

hi Ricard Plana, tercer tinent 
d’alcaldia i regidor d’Urbanisme 
i Obres, i Maria Llarás, quarta 
tinenta d’alcaldia i regidora 
d’Habitatge. A més, i juntament 
amb personal tècnic, va ser-hi 
present Amadeu Iglesias, director 
i gerent de l’IMPSOL. La visita 
va comptar amb la participació 
de l’arquitecte José Toral, de 
Peris-Toral Arquitectes, despatx 
que ha dissenyat la promoció 
que començarà a construir-se de 
forma immediata a la plaça del 
Duc d’Ahumada.

> Antiga caserna
La construcció de la promoció 
d’HPO al solar que ocupava 
l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil inclou la reurbanització 
de la plaça del Duc d'Ahumada, 
de manera que es millorarà 
notablement aquest espai públic 
i el paisatge urbà de l’entorn. 
També implicarà canvis en la 
mobilitat de la zona, ja que bona 
part de la nova plaça serà una 
zona de vianants. Tot el conjunt 
quedarà estructurat en dos plans, 
pel desnivell del terreny.

Els quaranta habitatges protegits 
estaran distribuïts en dos blocs 
de pisos, al nivell superior 
de la plaça. Entre les dues 
construccions, hi haurà un espai 
obert, orientat cap al carrer de 
Ciudad Real. Es busca així una 
transició fluida entre els carrers 
que s’entrecreuen en aquest 
indret, sempre tenint en compte 
que serà una zona de vianants. 
Al nivell inferior de la plaça, a 
peu pla des del carrer de Josep 
Estrada, hi haurà dos locals que 
es destinaran a equipaments 
municipals. Quedaran, per tant, 
ubicats sota el nivell superior de 

Comença la construcció de 107 habitatges 
de protecció oficial
Són dues noves promocions ubicades a l’actual plaça del Duc d’Ahumada  
i a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil

  Il·lustració dels dos edificis d'habitatges protegits que s'alçaran a la plaça del Duc 
d'Ahumada. PERIS-TORAL ARQUITECTES

  L'arquitecte José Toral explica el projecte de la plaça del Duc d'Ahumada  
a representants de l'Ajuntament i de l'AMB. DOMÈNEC CANO
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la plaça. Una escalinata central 
unirà els dos plans d’aquest espai 
públic. 

L’arquitecte José Toral va detallar 
en la visita que el conjunt 
comptarà amb un aparcament 
amb capacitat per a quaranta 
cotxes; és a dir, una plaça per 
habitatge. També va relatar 
algunes característiques dels 
edificis i dels pisos. Per exemple, 
va destacar que el disseny té 
molt en compte la sostenibilitat 
i l’eficiència climàtica, alhora 
que potencia la il·luminació i la 
ventilació naturals. També s’ha 
tractat amb cura la privacitat 
dels habitatges, gràcies a una 
distribució estratègica d'estances 
que diferencia la ubicació de 
les sales de convivència, com 
el menjador i la cuina, dels 
dormitoris. També va apuntar 
l’ús de la vegetació per reforçar 
ambdós objectius, el de la 
sostenibilitat i el de la privacitat. 
Mentre durin les obres, quedaran 
senyalitzats alguns canvis en la 
mobilitat de vehicles als carrers 
dels voltants. La conversió de 
la plaça en zona de vianants 
obligarà a fer altres modificacions 
en la mobilitat de l’entorn que 
seran permanents. Les obres 
de construcció dels edificis i de 
reurbanització de la plaça han 
estat adjudicades a l’empresa 
Arcadi Pla SA.

>  Plaça Nova de les Dones  
del Tèxtil

També és imminent l’inici de 
la construcció d’un altre edifici 
d’habitatges protegits a la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil. 
Aquest immoble acollirà 67 
pisos, 75 places d’aparcament 
i un local a la planta baixa que 
també es destinarà a equipament 
municipal. De fet, l’Ajuntament 
preveu traslladar-hi l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) 
i la sucursal masnovina de 

l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de 
Barcelona. La denominació inicial 
d’aquesta promoció era Illa 
Centre.

L’edifici, que tindrà una alçària 
màxima de sis nivells per sobre 

de la planta baixa, serà la peça 
que culminarà la urbanització de 
la plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil, completant la volumetria 
d’aquest espai urbà que ja ha creat 
una nova centralitat al Masnou. 
Mentre durin les obres, caldrà 
tancar els accessos a la plaça des 
del extrems més propers al carrer 
del Pintor Domènech, per tal de 
garantir la seguretat dels vianants. 
El disseny arquitectònic és obra de 
l’UTE Masnou Cierto Estudio Franc 
Llonch. L’AMB ha adjudicat les 
obres a Construcciones Deco SA. 

  Treballs previs a la plaça del Duc d'Ahumada. DOMÈNEC CANO

  La promoció completarà la volumetria d'aquest cèntric espai. DOMÈNEC CANO

  EQUIPAMENT

L'Ajuntament preveu traslladar 
l'OAC i l'ORGT a la planta baixa 
del nou edifici de la plaça Nova 
de les Dones del Tèxtil
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SÍ ABSTENCIÓ NO
ERC i PSC

ERC, Fem Masnou 
i PSC

ERC, PSC 
i JxCAT-Units

ERC i PSC

ERC, PSC i CUP

ERC, Fem Masnou, 
PSC, JxCAT-Units 
i Cs

Fem Masnou, 
JxCAT-Units, Cs i CUP

ERC, Fem Masnou, 
PSC, JxCAT-Units 
i CUP

ERC, Fem Masnou 
i PSC

ERC, PSC i Cs

ERC, PSC,
 JxCAT-Units, 
Cs i CUP

Fem Masnou, 
JxCAT-Units, Cs
Abstenció

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i Cs

JxCAT-Units, 
Cs i CUP

JxCAT-Units, Cs i 
CUP

Fem Masnou i 
JxCAT-Units

Fem Masnou i CUP

CUP

CUP

Fem Masnou

Cs

CUP 

CUP 

Cs

Fem Masnou, 
JxCAT-Units i Cs

ERC i PSC

Modificació de les ordenances fiscals 
(impostos i taxes) per al 2022.

Aprovació inicial de modificació 
pressupostària (exp. 17/2021).

Aprovació inicial de la modificació del 
Reglament orgànic municipal (ROM) per a 
la introducció del vot telemàtic.

Aprovació inicial de l’encàrrec de la gestió 
del servei d’estacionament regulat de 
vehicles a l’empresa municipal SUMEM, SL.

Aprovació de la massa salarial 
del personal laboral 2021.

Aprovació dels festius d’obertura dels 
establiments comercials, any 2022.

Aprovació de la segona addenda 
econòmica 2021 per al Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD).

Aprovació provisional de la modificació 
puntual del PGOUM: canvi de qualificació 
urbanística, finca situada al c. de 
Barcelona, 46.

Resolució d’al·legacions i aprovació 
provisional de la modificació puntual 
del PGOUM a l’àmbit del Casino.

Aprovació provisional de la modificació 
puntual del PGOUM en l’àmbit del  
c. de Can Mandri, d’Almeria, del Berguedà  
i de Pollacra Goleta Constança.

Moció presentada per JxCAT-Units  
en favor d’aplicar mesures urgents  
en la lluita contra l’atur juvenil.

Moció presentada per Fem Masnou  
per millorar les mesures destinades  
a aturar els desnonaments.

Moció presentada per la CUP per a la 
redacció d’un projecte d’estabilització 
del litoral del Masnou a partir de la 
recuperació d’ecosistemes i de la 
biodiversitat litoral.

Declaració institucional presentada per 
ERC i PSC en suport a la protesta de les 
associacions de voluntaris de Protecció 
Civil a Catalunya, perquè els sigui 
concedida la Creu de Sant Jordi.

Declaració institucional presentada pel PSC 
de condemna a les agressions i a la violència 
exercida contra el col·lectiu LGTBI.

Declaració institucional presentada per ERC 
d’adhesió al manifest de municipis afectats 
pel projecte de construcció de proteccions 
acústiques a les vies de Renfe.
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INSTITUCIONAL

El Ple municipal celebrat el 
21 d’octubre va aprovar 
la modificació de les 

ordenances fiscals per a l’any 
2022. Els canvis més rellevants 
afecten l’IBI, que incrementa en 
unes mil·lèsimes el seu gravamen 
sobre els béns urbans (de 0,75 a 
0,7596%), i la taxa de gestió de 
residus comercials, que augmenta 
un 20%, per “normalitzar-la”, va 
dir l’alcalde, Jaume Oliveras, 
recordant que s’està aplicant la 
pujada esglaonada aprovada l’any 
passat, que es va combinar amb 
la rebaixa de la taxa de residus 
domèstics. La resta de canvis, 
continuava l’alcalde, “es duen a 
terme per adaptar els impostos 
i les taxes als canvis normatius”. 
La modificació de les ordenances 
fiscals va ser aprovada amb els 
12 vots favorables de l’Equip de 
Govern (ERC i PSC), 8 en contra 
(Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs) i 1 
abstenció (CUP).

El debat es va centrar en 
l’augment del gravamen de 
l’IBI. L’alcalde, que assumeix 
directament les competències 
d’Hisenda, va subratllar que 
la pujada serà mínima per 
a les propietats amb valors 
cadastrals baixos o mitjans: “Per 
a les persones que tinguin un 
rebut de l’IBI baix, la pujada serà 
insignificant; potser d’uns 2 euros 
a l’any. Afectarà més qui tingui 
un IBI alt, perquè com més valor 
té una propietat, més es grava. És 
un impost que ajuda al reequilibri 
social.” Oliveras també va 
recordar els ajuts que concedeix 
l’Ajuntament per fer front al 
pagament d’aquest impost.

En global, es calcula que aquest 
increment en el gravamen 
de l’IBI suposarà un ingrés de 
115.000 euros per a l’Ajuntament. 

Oliveras va precisar que aquesta 
xifra coincideix amb la despesa 
addicional que implica la 
recuperació de la gestió directa 
de les escoles bressol municipals, 
prevista per a l’any vinent. Així, 
per a l’alcalde, “la pujada queda 
justificada per l’augment en la 
despesa social i la millora dels 
serveis que inclou el projecte de 
pressupost per al 2022”. 

Romà López, portaveu de JxCAT-
Units, i Frans Avilés, portaveu de 
Cs, van rebatre que l’IBI sigui un 
impost favorable al reequilibri 
de rendes. JxCAT-Units i Cs 
són els dos grups municipals 
que van presentar esmenes 
a la proposta de modificació 
d’ordenances fiscals. Van ser 
rebutjades amb els vots negatius 
de l’Equip de Govern. A través 
de les seves esmenes, JxCAT-
Units proposava congelar el 
gravamen de l’IBI al nivell actual 
(0,75%), “perquè estem en temps 
de crisi i de pandèmia i no toca 
apujar impostos; la gent ja ho 
està passant prou malament”, va 

dir López, que també va llançar 
un consell: “El que haurien de 
fer és retallar despeses i deixar 
d’emprendre aventures perilloses, 
com l’expropiació del pati del 
Casino, que costarà molt més del 
que ens diuen, i de fer despeses 
per a l’autobombo, com el vídeo 
sobre la reforma de l’N-II, que ha 
costat 14.810 euros.” També va 
qüestionar si els 115.000 euros 
que s’ingressaran amb l’augment 
del gravamen de l’IBI “no aniran 
a costejar també l’entrada del 
PSC al Govern”. “És vergonyós”, va 
concloure.

Cs va ser més ambiciós amb 
la seva esmena, pel que fa a la 
disminució en la recaptació: 
“Proposem rebaixar el gravamen 
del 0,75 al 0,72%, perquè és un 
impost que afecta la majoria de 
ciutadans i tots els habitatges”, 
va dir Avilés. L’alcalde va 
respondre que aquesta rebaixa 
suposaria per a l’Ajuntament una 
disminució de 370.000 euros en 
els ingressos i va donar a entendre 
que seria incompatible amb els 

pressupostos que es volen aprovar 
per a l’any que ve i que preveuen 
“noves prestacions, un augment 
en la despesa social i la gestió 
directa de les escoles bressol”. 
Avilés va admetre que la seva 
esmena proposava una rebaixa 
contundent, però que la seva 
intenció era negociar-la: “Podríem 
haver trobat un punt d’equilibri 
assumible per al Govern.”

EXPOSICIÓ PÚBLICA

Aprovació provisional de la 
modificació de les ordenances 
fiscals per al 2022.
Del 29 d’octubre al 14 de 
desembre.
 
Aprovació inicial de la 
modificació parcial del vigent 
Reglament orgànic municipal 
(ROM) per a la introducció del 
vot telemàtic. 
Del 3 de novembre al 16  
de desembre.

Aprovació inicial de l’encàrrec 
de la gestió del servei públic 
municipal d’estacionament 
regulat de vehicles a l’empresa 
municipal SUMEM, SL. 
Del 27 d’octubre al 10  
de desembre.

Aprovació de l’ampliació de 
capital de l’empresa municipal 
SUMEM, SL, per la Junta 
General del 28 d’octubre  
de 2021.
Del 5 de novembre al 20  
de desembre.

El Ple aprova les ordenances fiscals del 2022
S’apugen unes mil·lèsimes el gravamen de l’IBI i la taxa de gestió 
de residus comercials

Crònica sencera

  El Ple de l'octubre es va celebrar de forma telemàtica. LOCALRET
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INSTITUCIONAL

El cap i el sotscap de la 
Comissaria de Premià 
de Mar dels Mossos 

d’Esquadra van ser el 21 
d’octubre a l’Ajuntament 
del Masnou per lliurar una 
insígnia amb l’escut del cos 
a la institució. Van recollir-la 
l’alcalde, Jaume Oliveras, i 
la primera tinenta d’Alcaldia 
i regidora de Seguretat 
Ciutadana, Sílvia Folch.

Amb aquesta distinció, els Mossos 
d’Esquadra han volgut fer un 
reconeixement a l’Ajuntament 
per la seva col·laboració davant 
l’increment de fets delictius que 
es van viure al municipi a principis 
de l’estiu passat. La feina conjunta, 
a la qual cal sumar la col·laboració 
ciutadana i l’actuació de la Policia 
Local, va permetre revertir la 
situació d’inseguretat i aturar 
l’increment de fets delictius. 

Els Mossos distingeixen l’Ajuntament

  El cap i el sotscap de la Comissaria de Premià de Mar lliuren la insígnia  
a l'alcalde i la regidora de Seguretat Ciutadana. DOMÈNEC CANO

  La via es troba molt a prop de la Casa del Marquès. DOMÈNEC CANO

Suport als veïns i veïnes de l’antic passeig de Joan Carles I 
per facilitar-los el canvi en els documents personals
Ja és oficial el nou nom de la via: passeig del Bellresguard

L’Ajuntament del Masnou 
posa a disposició del veïnat 
de l’antic passeig de Joan 

Carles I una sèrie de mecanismes 
per agilitzar la tramitació 
de l’actualització de la seva 
documentació, que han d’adaptar 
amb el nou nom del carrer: 
passeig del Bellresguard.
Per exemple, els veïns i veïnes 
d’aquesta via poden renovar 

 REIVINDICACIÓ

El canvi de nom culmina un 
procés iniciat per una petició 
tramitada per un grup de 
ciutadans i ciutadanes del 
municipi

el DNI al Masnou, de forma 
gratuïta. Per fer-ho, cal demanar 
cita, trucant a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), al número de 
telèfon 93 557 17 77. A més, a 
la pàgina web www.elmasnou.
cat/canvi-nom-carrers s’hi poden 
trobar els recursos que faciliten 
la resta de tràmits i descarregar el 
justificant del padró d’habitants i 
l’acreditació del canvi. 

General de la Seguretat Social. 
Cal, però, demanar cita prèvia a 
l’OAC per tal que l’Ajuntament 
dugui a terme aquesta gestió.

El canvi de nom es va aprovar 
de forma definitiva al Ple 
municipal del 19 de juny de 
2021. Culminava així un procés 
que s’havia iniciat arran d’una 
petició oficial tramitada per un 
grup de ciutadans i ciutadanes 
del municipi. Prèviament a 
l’aprovació definitiva per part 
del Ple, la proposta havia rebut 
el dictamen favorable del Grup 
de Treball d’Honors i Distincions 
i l’aprovació per unanimitat del 
Consell Municipal de Patrimoni 
Cultural. 

També s’hi explica que 
l’Ajuntament es pot encarregar 
de comunicar el canvi de nom de 
la via a una sèrie d’organismes 
d’altres administracions 
públiques: Agència Estatal 
d’Administració Tributària 
(Hisenda), Direcció General de la 
Policia Nacional, Direcció General 
de Trànsit, Institut Nacional de 
la Seguretat Social i Tresoreria 
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HABITATGE

 MEDIACIÓ

Amb aquest servei, l'Ajuntament 
vetlla pels interessos d'ambdues 
parts, també de les persones 
que cerquen un habitatge a un 
preu moderat

La borsa de lloguer social 
és un servei gratuït de 
l’Ajuntament del Masnou 

que té l’objectiu d’augmentar 
l’oferta d’habitatges de lloguer a 
preus moderats, facilitant que s’hi 
incorporin els pisos desocupats. 
Aquest servei està integrat a la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer 
Social, que impulsa l’Agència de 
l’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. A través de la borsa de 
lloguer, l’Ajuntament vetlla pels 
interessos d’ambdues parts: tant 
dels propietaris que lloguen un 
habitatge a través d’aquest servei 

com dels llogaters que cerquen 
un habitatge a un preu moderat. 

Per tal de donar a conèixer 
aquest instrument, l’Ajuntament 
del Masnou llança la campanya 
#RaonsAmbCor (www.elmasnou.
cat/raonsambcor), amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. 
S’adreça especialment als 
propietaris que no lloguen el 
seu pis per diverses raons, com 
la por als impagaments o el fet 
de no veure’s amb cor d’assumir 
el procés i els tràmits que 
implica formalitzar un contracte 

OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE

Per rebre més informació 
i formar part de la borsa 
d’habitatges de lloguer social, 
cal adreçar-se a l’Oficina Local 
d’Habitatge, que es troba a 
l’edifici de l’Oficina d’Atenció 
Cituadana (OAC).

Adreça: Carrer de Roger de 
Flor, 23 (08320 El Masnou).
Telèfon: 935 571 800.

Correu electrònic:  
habitatge@elmasnou.cat.

L’atenció presencial es presta 
amb cita prèvia. Es pot 
concertar per telèfon, trucant 
al 93 557 17 77 (de 9 a 14 h, 
de dilluns a divendres, i els 
dimarts i dijous, també  
de 16 a 19 h). 

Vídeo #Raonsambcor

La borsa de lloguer social proporciona garanties  
i facilitats als propietaris d’habitatges
Es llança la campanya #RaonsAmbCor per incorporar al mercat els pisos que no 
es lloguen per por a impagaments o altres problemàtiques

de lloguer. En definitiva, la 
borsa esdevé un ens mediador 
que elimina aquesta mena 
d’entrebancs que provoquen que 
alguns propietaris mantinguin 
habitatges buits.

Garanties i avantatges de la 
borsa de lloguer social

  Assegurança multirisc i defensa 
jurídica durant tot el contracte.
  Cobertura d’impagament de 
fins a sis mesos amb Avalloguer.
  Selecció d’inquilins per part del 
personal tècnic municipal.
  Ajuda amb la tramitació  
de contractes.
  Seguiment de la relació 
contractual.
  Control del bon ús  
dels habitatges llogats.
  Ajudes municipals per pagar 
l’IBI i executar obres de 
rehabilitació.

Alhora, la campanya 
#RaonsAmbCor apel·la a la 
implicació social i l’esperit 
comunitari dels propietaris 
i propietàries. I és que, quan 
incorporen un habitatge a la 
borsa de lloguer social, ajuden 
les persones amb rendes 
mitjanes i baixes a accedir a un 
habitatge digne, evitant així 
que moltes famílies i persones 
hagin d’abandonar el Masnou. 

També ajuden la gent jove a 
independentitzar-se sense haver 
de marxar del municipi i es 
contribueix a reduir l’ocupació 
il·legal. En definitiva, implica 
aportar solucions al problema 
de l’accés a l’habitatge a 
través d’un model de lloguer 
assequible i just. 
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  Els treballs han obligat a acotar una 
porció del mercat. DOMÈNEC CANO

  Es vol potenciar l'espai com  
a zona verda. CEDIDA

  Vista del parc de Vallmora en un dia 
de pluja. DOMÈNEC CANO

  Injecció a l'arbre d'una substància 
que mata les larves. CEDIDA

ESPAI PÚBLIC

Intervenció al Mercat com a pas 
previ a la seva remodelació 

Des de principis de 
novembre s’han iniciat 
els primers treballs 

del projecte global que ha de 
remodelar i millorar la disposició 
interior de les parades del Mercat 
Municipal. Es preveu que aquesta 
primera fase s’enllesteixi a finals 
del mes de novembre. Els treballs 
han obligat a acotar una porció 
del mercat. S’estan instal·lant 
envans de guix laminat (Pladur) a 
la zona que ocupaven algunes de 
les illes més antiquades i que es 
trobaven en desús. 

El resultat serà la creació d’un 
espai que servirà com a sala 
d’exposicions i d’ús polivalent. 
La primera exposició que 
s’hi traslladarà és “Comerços 
emblemàtics del Masnou”, que 
actualment es pot veure a la 

Casa de Cultura, fins al 28 de 
novembre. Un dels objectius que 
es volen assolir amb aquest espai 
és atreure al Mercat tota mena de 
públic i potenciar així el consum 
de proximitat. De fet, aquesta 
intervenció és el primer pas d’un 
projecte de més envergadura que 
suposarà la renovació d’aquest 
equipament, una peça clau del 
comerç local masnoví. 

Tractament contra la processionària

A principis de novembre, 
l’equip de jardineria del 
consistori ha tractat un 

total de cinquanta-nou pins per 
evitar que hi apareguin plagues 
d’erugues processionàries. S’han 
seleccionat pins situats en llocs 
molt freqüentats o especialment 
sensibles. En concret, es troben 
a la plaça d’Espanya, el carrer 
d’Alella, les escoles Ferrer i 
Guàrdia i Rosa Sensat, les pistes 
de Pau Casals i els parcs del Llac i 
dels Pinetons. No s’ha dut a terme 
el tractament a la perifèria del 
municipi ni en aquells indrets 
envoltats de pinedes privades. 

El mètode utilitzat ha estat 
l’endoteràpia. Consisteix en la 
injecció a l’arbre d’una substància 
que mata les larves d’aquest 
insecte quan comencen a 
alimentar-se de les fulles. Per tant, 
moren abans d’assolir l’estadi en 

què desenvolupen pèls urticants, 
que poden ser perillosos per 
a persones i animals. Alhora, 
l’endoteràpia permet eliminar 
de manera selectiva aquestes 
erugues sense perjudicar altres 
insectes i animals, alguns dels 
quals poden ser-ne depredadors 
naturals. 

A principis de novembre 
va culminar la quarta 
desbrossada que ha 

efectuat l’Ajuntament enguany al 
tram masnoví de la riera d’Alella. 

L’objectiu principal és reduir la 
presència d’una espècie invasora, 
la canya comuna o de Sant Joan 
(Arundo donax), una planta molt 
expansiva, difícil d'erradicar i 
problemàtica, especialment quan 
hi ha avingudes d’aigua. Amb 
aquestes desbrossades recurrents 
se'n dificulta el rebrot i es 
potencia que sigui desplaçada 
per espècies autòctones. De 
fet, ja s’hi està constatant un 
alentiment del creixement i la 
densitat. En ser una riera seca, 
on només baixa aigua quan 
plou, se'n vol potenciar l'ús 
com a zona verda i d’esbarjo 
per a la ciutadania, tenint en 
compte que està flanquejada 
per una carretera molt transitada 
i que es troba en una zona 
urbanísticament densa. 

Nova desbrossada a la riera d’Alella Telegestió del reg per estalviar aigua

Durant aquest mes de 
novembre s’està instal·lant 
un sistema de telegestió 

del reg a quatre indrets del 
Masnou: al parc de Vallmora, als 
jardins de la Nimfa i dels Països 
Catalans i als parterres de gespa 

de Voramar. L’objectiu és fer un ús 
més eficient del consum d’aigua i 
millorar el rendiment del servei de 
jardineria. El nou sistema permet 
programar el reg i adequar-lo al 
règim de pluges de cadascuna 
de les estacions de l’any. També 
possibilita l’anul·lació telemàtica 
del reg en dies de pluja.  

La implantació d’aquest sistema 
implica un cost aproximat de 
12.000 euros. Inclou la instal·lació 
de les antenes i repetidors que 
calen perquè cadascuna de les 
xarxes de reg executi les ordres 
que es transmeten a través 
d’un programa informàtic. La 
meitat de la inversió prové d’una 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona. L’altra meitat està 
inclosa en les millores que va 
oferir l’empresa concessionària 
del contracte de jardineria iniciat 
aquest mateix any. 
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  L'actuació s'ha completat amb el reasfaltatge de les calçades del voltant. 
DOMÈNEC CANO

  La casa es troba al carrer de Rosa Sensat. CEDIDA

ESPAI PÚBLIC

El 12 de novembre van 
finalitzar les obres que han 
creat dues noves voreres als 

dos laterals de la plaça d’Espanya 
on fins ara no n’hi havia. També 
s’ha renovat la que delimita la 
plaça pel cantó del passeig de 
Romà Fabra.

Les dues noves voreres tenen 
una amplada d’1 metre i 80 
centímetres. Són accessibles 
i milloren notablement la 
seguretat viària per als vianants, ja 
que és una plaça on conflueixen 
carrers força transitats. La vorera 
del passeig de Romà Fabra, la 
que ja existia, s’ha reparat i s’hi 
ha millorat l’accessibilitat. Per 
exemple, s’ha eliminat el graó de 
la font que es troba al muret que 

salva el desnivell entre la plaça 
i el carrer. També s’ha desplaçat 
uns metres la parada d’autobús 
d’aquest indret.

Aquesta millora ha suposat una 
inversió per a l’Ajuntament de 
48.379,87 euros (IVA inclòs). Els 
treballs els ha executat l’empresa 
Fertres Construccions. Aquesta 
actuació va ser un dels projectes 
proposats als pressupostos 
participatius 2020-2021, però 
no va ser un dels més votats 
per la ciutadania. En tot cas, 
l’Ajuntament ha decidit dur-
lo a terme per la millora en la 
seguretat viària que implica. La 
intervenció s’ha completat amb 
la renovació de asfaltatge de les 
calçades que envolten la plaça. 

La plaça d’Espanya estrena voreres
Es millora així la seguretat viària i l’accessibilitat en un dels indrets més transitats 
del municipi

En el moment de tancar 
aquesta revista, l'Ajuntament 
estava ultimant els tràmits 

per iniciar la rehabilitació de l’edifici 
que originàriament havia servit 
d’allotjament per als masovers de 
la Casa del Marquès. Es troba situat 
al carrer de Rosa Sensat, al costat 
de la riera d’Alella. Amb aquesta 
nova obra, es vol completar el 
projecte finalitzat fa gairebé dos 
anys, quan es va obrir un nou accés 
al camp de futbol del Club Deportiu 
Masnou amb la construcció d’una 
passarel·la que el connecta amb el 
jardí de la Casa dels Masovers.

Quan finalitzin els treballs, que 
es preveu que duraran quatre 
mesos, l’edifici s’utilitzarà com 
a equipament cívic per al barri. 

L’Ajuntament inverteix 220.377,99 
euros (IVA inclòs) en aquest 
projecte, que executa l’empresa 
INAD-HOC Habitat SL. S’hi ha de fer 
una rehabilitació integral, exterior 
i interior. Això inclou la reparació 
de la coberta i les façanes, totes les 
instal·lacions de subministraments 
bàsics, els revestiments, els 
tancaments, la fusteria... També 
es dotarà l’edifici d’un ascensor 
per garantir-hi l’accessibilitat 
i s’hi instal·larà un sistema de 
climatització.  

En breu comença la rehabilitació de la Casa dels Masovers
L’Ajuntament hi crearà un equipament cívic per al barri del Bellresguard

 ACCÉS

Fa dos anys es va construir una 
passarel·la que connecta la 
finca amb el camp de futbol 
del CD Masnou
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EDUCACIÓ

El Projecte educatiu del Masnou perfila els eixos que 
orientaran les accions prioritàries
La mobilitat, la salut i la història viva del municipi són els primers temes que es 
treballaran per fer del Masnou una vila educadora

El Projecte educatiu del 
Masnou (PEM) està a punt 
de completar la primera 

fase del seu recorregut, basada 
en diversos debats participatius. 
A partir d’ara es volen posar 
en pràctica algunes de les 
conclusions que se n’han extret. 
El 15 de novembre, just abans de 
tancar aquesta edició d’El Masnou 
Viu, es van reunir els grups 
impulsor (format per ciutadans 
i ciutadanes) i motor (personal 
tècnic municipal) per posar en 
comú les propostes més votades 
en el Fòrum Educatiu Local, que 
va aplegar una quarantena de 
persones el 23 d’octubre. La 
reunió del 15 de novembre va 
servir per debatre-les, confrontar-
les i unificar-les, segons el cas, i 
definir així els eixos prioritaris de 
treball, tenint també en compte 
els recursos humans i materials 
disponibles per encetar-les els 
propers mesos.

S’han perfilat, per tant, tres 
àrees temàtiques per començar 
a posar sobre la taula accions 
concretes. La primera es refereix 
a la mobilitat al municipi, per 
millorar, entre altres aspectes, la 
seguretat viària i la sostenibilitat 
dels desplaçaments. El segon té a 
veure amb la salut, un concepte 
que va més enllà de l’absència 
de malaltia. En aquest punt, es 
vol comptar amb la col·laboració 
de la Taula de Salut Comunitària 
(TASAC) per definir actuacions 
que reforcin l’educació com a font 
de salut. A més, es vol aprofundir 
en l’eix denominat “història 
viva”. Dins d'aquesta categoria, i 
entre altres iniciatives, es volen 
engegar accions pedagògiques 
que impliquin veïns i veïnes de 
diverses generacions, per tal que 

una pluja d’idees col·lectiva. 
En aquesta fase s’ha comptat 
amb la participació d’un 
equip tècnic de la Diputació 
de Barcelona, que clourà en 
breu la seva aportació amb el 
lliurament d’un document de 
síntesi. Inclourà conclusions 
i propostes i un pla de treball 
amb objectius. En paral·lel, i en 
part gràcies a aquest treball, es 
preveu que el Ple municipal del 
16 de desembre aprovi l’adhesió 
del municipi a l’Associació 
Internacional de Ciutats 
Educadores. Finalment, l’Equip 
de Govern vol proposar al Ple  
del gener el document definitiu 
del PEM. 

joves, adults i gent gran puguin 
transmetre’s coneixements i 
habilitats, compartir activitats i 
reforçar la cohesió social.

Arribats a aquest punt de 
maduració del PEM, es pot afirmar 
que s’està a punt de culminar 
la primera fase, que es podria 
qualificar com a teòrica. En 
definitiva, des de la primavera 
d’enguany i fins a la reunió del 
15 de novembre, s’han succeït 
debats i jornades participatives 
per tal de fer una diagnosi de 
l’educació al Masnou —des d’un 
punt de vista transversal que 
transcendeix l’acadèmic— i  

Ara bé, la culminació d’aquesta 
primera fase més teòrica no 
implica que s’acabi el PEM, sinó 
tot el contrari. El fet de definir 
aquests eixos no és més que un 
tret de sortida, ja que l’objectiu 
és que es puguin treballar molts 
altres temes més endavant, de 
forma progressiva, per fer del 
Masnou una vila educadora, per 
a tots els seus veïns i veïnes i al 
llarg de tota la vida. I és que el 
PEM és una iniciativa viva i, per 
tant, adaptable, ampliable i de 
llarg recorregut. De fet, el grup 
impulsor està permanentment 
obert a noves incorporacions  
de totes les persones que vulguin 
implicar-s’hi i aportar-hi idees. 

Per formar-ne part, només  
cal escriure un correu a  
l’adreça electrònica  
educacio@elmasnou.cat.  
Es poden consultar diversos 
materials i informacions 
relacionades amb el PEM a la 
pàgina www.elmasnou.cat/pem. 

 GRUP IMPULSOR

Tothom qui vulgui implicar-
s'hi i aportar-hi idees pot 
afegir-s'hi escrivint un correu 
electrònic a l'adreça 
educacio@elmasnou.cat

  Reunió dels grups motor i impulsor del 15 de novembre. DOMÈNEC CANO
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CONSUM

 Imatge de recurs. PEXELS, PIXABAY
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El Govern de l’Estat ha aprovat noves 
mesures de protecció dels consumidors 
i consumidores davant l’augment dels 

preus de l’energia. Ho ha fet a través del Reial 
decret llei 23/2021, de 26 d’octubre.

Els veïns i veïnes del Masnou poden adreçar-
se a l’Oficina Municipal d’Informació sobre 
Consum (OMIC) per rebre informació i 
assessorament, així com per gestionar 
i tramitar reclamacions i denúncies, ja 
sigui per fer front a l’augment de preus 
de l’energia com per qualsevol altra 
qüestió relacionada amb el consum. Es 
pot contactar amb l’OMIC a través del 
número de telèfon 93 557 18 00 i de l’adreça 
electrònica omic@elmasnou.cat. Per rebre 
atenció presencial cal demanar cita prèvia, 
al web www.elmasnou.cat/cita-previa o 
trucant al 93 557 17 77.

Les noves mesures que amplien la protecció 
de la ciutadania inclouen un increment 
del bo social, que inclou descomptes a 
la factura elèctrica regulada (PVPC) per 
a les persones amb rendes baixes o en 
circumstàncies especials (pensió mínima, 
atur, ERTE o família nombrosa). Augmenta 
del 25 al 60%, per a famílies vulnerables, 

i del 40 al 70% per a vulnerables severes. 
Aquest increment del bo social serà vigent 
fins al 31 de març de 2022.

De la mateixa manera, el bo tèrmic, que 
s’aplica a les mateixes persones perceptores 
del bo social, duplica el seu pressupost, que 
arriba fins als 202,5 milions d’euros. Això 
implica que cada persona beneficiària rebrà 
un import mínim de 35 euros en l’exercici 
2021, si bé es preveu que aquesta quantitat 
augmenti a 90 euros de mitjana.

A banda, s’estableixen noves obligacions 
de transparència a les empreses del sector 
energètic. Han de comunicar les modificacions 
de contractació a la seva clientela amb un mes 
d’antelació, i han d’incloure una comparació 
de preus i dels costos anuals, anteriors i 
posteriors a la revisió. 

Noves mesures per protegir la ciutadania davant 
l’escalada de preus de l’energia
Els masnovins i masnovines poden adreçar-se a l’OMIC per rebre assessorament 
i tramitar reclamacions

mailto:omic@elmasnou.cat
http://www.elmasnou.cat/cita-previa


OCUPACIÓ

 Benvinguda de l'alcalde i altres membres de l'Equip de Govern. DOMÈNEC CANO

 Participants en una de les activitats. XAVI BARCELÓ

L’Ajuntament contracta tres joves mitjançant 
la Garantia Juvenil
Reforcen els serveis municipals mitjançant un contracte de pràctiques de sis mesos

Tres joves es van incorporar 
el 22 d’octubre a la plantilla 
de l’Ajuntament del 

Masnou. Tots tres hi treballen 
a través d’un contracte de 
pràctiques de sis mesos, 
emmarcat en el programa 
Garantia Juvenil de Catalunya.

Un d’ells treballa com a 
dissenyador gràfic. El segon, 
com a tècnic de gestió de 
residus urbans. La tercera, com 
a tècnica de l’Àrea de Comunitat 
i Persones. Pocs dies després 
d’incorporar-se, el 27 d’octubre, 

van rebre la benvinguda a la 
institució per part de l’alcalde, 
Jaume Oliveras; la primera i 
la quarta tinentes d’Alcaldia, 
Sílvia Folch i Maria Llarás, 
respectivament, i el regidor de 
Serveis Generals, Albert Alfaro.

El programa Garantia Juvenil és 
una iniciativa europea d’ocupació 
que té l’objectiu de reduir l’atur 
juvenil. Aquesta contractació 
està cofinançada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, la 
Generalitat de Catalunya i el Fons 
Social Europeu. 

Una cinquantena de 
persones han assistit 
a les xerrades, tallers i 

activitats de les VII Jornades 
d’Ocupació del Masnou, Alella 
i Teià, que s’han dut a terme 
entre el 3 i el 5 de novembre. 
Amb el lema “Coneix l’actual 
mercat de treball”, les sessions, 
que enguany han recuperat el 
format presencial, s’han centrat 
a millorar l’ocupabilitat dels i 
les participants en professions 
amb força demanda al mercat 
laboral actual. En concret, s'han 
prioritzat les competències útils 
per treballar en sectors en els 
quals es preveu un increment de 
demanda de mà d’obra a curt i 
mitjà termini, com el comerç, la 
logística i la neteja.

Les persones que hi han 
assistit han pogut escoltar 
les conferències de diversos 

capacitats més demanades 
als candidats i candidates a 
un lloc de treball. També van 
abordar la importància que té 
la formació per trobar feina i, en 
concret, la rellevància d’adquirir 
competències digitals. A més, la 
darrera jornada es va dedicar al 
cooperativisme, amb exemples 
de casos d’èxit en aquesta 
modalitat empresarial.

experts en el camp dels 
recursos humans provinents 
de consultories i d’empreses 
de diferents sectors que han 
donat la seva visió sobre les 

El primer dia de les jornades es va 
celebrar a Alella. Els altres dos, al 
Masnou. En la cloenda, l’alcalde 
del Masnou, Jaume Oliveras, 
va destacar que, malgrat que 
l’atur s’ha reduït fins als nivells 
previs a la pandèmia, “s’ha de 
millorar la qualitat del treball 
per combatre la precarització”. 
A més, va reivindicar el paper 
dels ajuntaments a l’hora de 
proporcionar “eines per a la 
formació i per augmentar les 
possibilitats d’inserció”. La 
inauguració va tenir lloc a Alella. 
L’alcalde del municipi veí, Marc 
Almendro, es va encarregar d’obrir 
l’acte i donar la benvinguda a 
totes les persones participants. 
Entre altres personalitats, també 
van intervenir en les jornades la 
regidora masnovina de Promoció 
Econòmica, Maria Llarás, i el 
regidor alellenc d’Ocupació, Josep 
Bardés. 

Una cinquantena de persones aprofiten  
les VII Jornades d’Ocupació
El Masnou, Alella i Teià organitzen conjuntament aquest cicle de xerrades, tallers i conferències

 MERCAT LABORAL

S'han treballat competències 
útils per exercir professions 
amb demanda
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COMUNITAT

  HOMENATGE

L'1 de novembre es va fer una 
ofrena floral a la Creu de Terme 
del Cementiri municipal, 
en record dels masnovins i 
masnovines morts durant la 
Guerra Civil o a l'exili

  El Castanyot va comptar amb el foc de la Colla de Diables. RAMON BOADELLA

  La Sra. Castanyera va ser l'ànima de la festa que va tenir lloc el 30 d'octubre al 
carrer de Sant Miquel. CEDIDA

  El Cementiri s'omple de visitants en la diada de Tots Sants. RAMON BOADELLA

  L'Agrupació Sardanista va celebrar 
el 50è aniversari l'1 de novembre. 
RAMON BOADELLA

  Ofrena floral en memòria de les 
víctimes de la Guerra Civil.  
RAMON BOADELLA
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El Masnou ha pogut tornar 
a celebrar, al carrer i en 
multitud, les festes de 

la castanyada, Tots Sants i 
Halloween. De nou, el Castanyot 
i la Rua Terrorífica van ser els 
actes més multitudinaris i festius, 
la vigília de Tots Sants. Diables, 
diablesses, bruixes, bruixots i 
tota mena de criatures una mica 
terrorífiques però molt divertides 
van protagonitzar una cercavila 
des de la plaça d’Ocata fins a 
l’Altell de les Bruixes, on un munt 
de gent va reunir-se per menjar 
castanyes torrades i passar 
una molt bona estona. Aquella 
mateixa nit també hi va haver qui 
va gaudir amb el passatge del 
terror instal·lat al parc de Caramar 
i amb els concerts de l’Ocatapunk.

Tot i que els plats forts van 
tenir lloc el vespre i la nit del 
31 d'octubre, el divendres 29 i 
el dissabte 30 d’octubre es van 
succeir tota una sèrie d’activitats 
ben diverses, com un taller de 
maquillatge terrorífic, el concert 
Castanyadub, un escape room 
i un altre passatge del terror, el 
Sanatorium Horror Hospital. El 

diumenge 31 va iniciar-se amb el 
tancament al trànsit del carrer de 
Sant Miquel perquè hi poguessin 
jugar els nens i les nenes, tot 
gaudint de les castanyes torrades 
per una castanyera ben especial 
i de l’actuació d’El Gran Mongol. 
A la tarda, una altra castanyera, 
la Maria, va ser l’ànima de la festa 
que va tenir lloc a Ca n’Humet, 
organitzada especialment per a 
infants. A més, les pistes de Pau 
Casals van ser l’escenari d’una 
altra cercavila i d’un concurs 
de disfresses. Per si fos poc, l’1 
de novembre, diada de Tots 
Sants, l’Agrupació Sardanista del 
Masnou va celebrar el cinquantè 
aniversari amb una ballada de 
sardanes que va comptar amb la 
música de les cobles Marinada i 
La Flama de Farners.

> Tots Sants
L’1 de novembre, dia en què es 
ret homenatge a les persones 
difuntes, es va celebrar la 
tradicional ofrena floral a la Creu 
de Terme del Cementiri Municipal, 
un acte de reconeixement als 
masnovins i masnovines que 
van morir durant la Guerra Civil 
espanyola o en l’exili. Hi va assistir 
una representació del consistori. 
Per cloure la celebració de Tots 

Sants, la parròquia de Sant Pere 
va acollir el 2 de novembre la 
tradicional missa de difunts. 

El Castanyot i la Rua Terrorífica tornen  
a omplir de gent els carrers del Masnou

L’Ajuntament agraeix la 
implicació de totes les 
entitats del municipi a l’hora 
d’organitzar i dur a terme bona 
part de les activitats festives 
i lúdiques que van tenir lloc 
aquell cap de setmana. 



COMUNITAT

  Molts nens i nenes van demanar caramels a veïns i veïnes. RAMON BOADELLA

  Un dimoni com Déu mana, repartint castanyes calentes. RAMON BOADELLA.

  Semblen simpàtics, però són alguns dels responsables del túnel del terror  
'La Purga'. LA TEATRAL

  Jocs i espectacles a la festa del carrer de Sant Miquel. CEDIDA

  Guspires a dojo a l'altell de les bruixes. RAMON BOADELLA

  Passatge del terror 'Sanatorium Horror Hospital'. AVV EL MASNOU ALT

  Tabalada en la rua terrorífica de la vigília de Tots 
Sants. RAMON BOADELLA

  La castanyera Maria va animar una festa per a  
infants a Ca n'Humet. LLEUREKA PROJECTES EDUCATIUS

  Disfresses ben divertides a la cercavila del Masnou 
Alt. AVV EL MASNOU ALT
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CULTURA

L’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, i el president del 
Casino del Masnou, Joaquim 

Pera, van signar el 20 d’octubre 
un conveni de col·laboració que 
autoritza l’entrada de personal 
tècnic al teatre de l’entitat per tal 
d’elaborar el projecte executiu per 
a la rehabilitació d’aquest edifici. 

edifici d’un gran valor patrimonial 
i històric que es troba en mal 
estat. Per ara, l’acord només 
permet l’entrada del personal 
tècnic que designin l’Ajuntament 
i la Diputació de Barcelona 
per a l’elaboració del projecte 
esmentat. El Casino, a més, es 
compromet a facilitar les tasques 
de l’equip redactor. Quan el 
projecte estigui enllestit, l’entitat 
tindrà la potestat de valorar-
lo i decidir si vol fer efectiva la 
rehabilitació de l’equipament.

Si s’arriba a aquest punt, caldrà 
signar un acord de cessió d’ús 
que reguli la gestió pública del 
teatre per potenciar-ne al màxim 
l’ús com a equipament cultural 
municipal, sempre tenint en 
compte que es rehabilitaria 
amb recursos públics. Sobre la 
rehabilitació, cal precisar que ja 
existeix un avantprojecte per a 
la reforma de l’edifici, que es va 

Ho van fer acompanyats de Neus 
Tallada, regidora de Cultura, i 
d’un altre membre de la Junta del 
Casino, així com de tècnics del 
consistori.

Totes dues parts han arribat a 
aquest acord amb l’objectiu de 
preservar i millorar el teatre, un 

elaborar el 2016 per encàrrec 
de l’Ajuntament del Masnou i 
de la Diputació de Barcelona. 
Aquest document pot ser 
útil per redactar un projecte 
de rehabilitació actualitzat i 
adaptat a les normatives vigents. 
L’Ajuntament té previst sol·licitar 
una subvenció a la Diputació de 
Barcelona per elaborar-lo. En tot 
cas, l’autorització per a l’entrada 
de personal tècnic era un pas 
imprescindible per fer possible 
la reobertura del teatre, objectiu 
que comparteixen el Casino i 
l’Ajuntament.

Es tracta d’un assumpte 
independent a l’expropiació del 
pati de l’entitat per crear-hi una 
plaça pública, aprovada de forma 
inicial al Ple municipal del 22 de 
juliol d’enguany. L'expropiació 
va passar a la categoria de 
provisional en la sessió plenària 
del 21 d'octubre.  

Conveni de col·laboració per elaborar el projecte  
de rehabilitació del teatre del Casino
L’Ajuntament i l’entitat signen un acord que permet l’accés de personal tècnic 
a aquest edifici patrimonial i històric

  Un dels objectius és utilitzar l'edifici com a equipament cultural municipal. 
DOMÈNEC CANO

La Biblioteca Joan Coromines va inaugurar el 27 d’octubre l’espai 
que ha habilitat per ubicar-hi el fons Masoliver. L’acte va comptar 
amb la participació de l’escriptor, Juan Antonio Masoliver 

Ródenas, que ha donat a l’Ajuntament del Masnou part de la seva 
biblioteca i d’una col·lecció personal de documents.

Juan Antonio Masoliver és un dels perfils literaris més originals i 
irreverents de la literatura contemporània en espanyol. Crític literari 
de referència, narrador sense concessions i destacat poeta, també ha 
desenvolupat una notable trajectòria com a docent. L’obra de Masoliver 
està molt vinculada al municipi, fins al punt que l’Ajuntament ha 
dissenyat l’itinerari “Els ulls de la memòria del Masnou”, una passejada 
per la vila a través de l’obra de l’escriptor (www.elmasnou.cat/
recorregut-masoliver).

El mateix Masoliver es va encarregar d’explicar el valor literari del 
fons. L’acte també va comptar amb l’alcalde del Masnou, Jaume 

Oliveras; la regidora de Cultura, Neus Tallada, i d’altres personalitats, 
com l’exalcalde Eduard Gisbert, a més a més de familiars i amistats de 
l’escriptor. 

La Biblioteca inaugura el fons Masoliver

  L'escriptor va participar en l'acte d'obertura de l'espai. RAMON BOADELLA
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CULTURA

El primer Premi de 
Fotoperiodisme Héctor 
Zampaglione, Premi 

Zampa, ha convertit el Masnou 
en el bressol d’una cita de 
referència per a aquest gènere 
periodístic. L’entusiasme que ha 
generat en els organitzadors, 
els professionals i els assistents 
garanteixen la continuïtat i la més 
que probable explosió de l’èxit 
d’aquest certamen. No en va, el 
Cinema La Calàndria va reunir el 
dissabte 13 de novembre bona 
part dels reporters gràfics que 
més han impactat els darrers 
temps amb fotografies que 
traspassen mirades i colpegen 
consciències. Alguns, com a 
finalistes; d’altres, barrejats entre el 
nombrós públic que va seguir una 
jornada que es va estendre des del 
migdia i fins ben entrat el vespre.

El projecte "L'altra frontera", del 
fotoperiodista Marc Sanyé  
(@marcsanye_), va ser la 
proposta que es va endur el 
premi, valorat en 3.000 euros 
i atorgat per la Fundació 
La Calàndria. Les imatges 
proposades per Sanyé mostren 
les escenes més punyents 
que ha captat amb la seva 
càmera des del 2015, quan va 
decidir documentar la lluita 
i el patiment de les persones 
migrants que arrisquen la vida 
per arribar a Europa fugint de 
la guerra i de la misèria. Les 
seves fotografies són, alhora, un 
testimoni de les injustícies que 
afronten i de les agressions que 
intenten barrar-los el pas. 

La tragèdia migratòria i el sotrac 
causat per la pandèmia de la 
COVID-19 han estat els temes 
més recurrents dels deu projectes 

Més enllà de l’exposició dels 
projectes presentats i l’entrega 
dels premis, que van tenir lloc a 
la tarda, el Premi Zampa va ser 
tota una jornada dedicada al 
fotoperiodisme, per gaudir-ne i 
reivindicar-lo. 

De fet, aquest dia gran 
del reporterisme gràfic va 
començar al migdia, amb 
una tertúlia protagonitzada 
pels fotoperiodistes Emilio 
Morenatti, premi Pulitzer 2021, 
i Santi Palacios, Premi Nacional 
de Fotografia i guardonat al 
World Press Photo, entre altres 
reconeixements. La conversa, 
moderada pel periodista Juan 
María Rodríguez, director de Full 
Frame, va posar sobre la taula la 
rellevància del fotoperiodisme 
com a altaveu de les injustícies, 
els conflictes i els grans reptes 
de la nostra època, i com 
aquesta condició contrasta amb la 
precarietat de la professió.
En la cloenda de l’acte, Glòria 
de Miguel, la vídua d’Héctor 
Zampaglione –que va morir fa 
poc més de dos anys–, va agrair 
a tothom la iniciativa, alhora que 
assegurava que l’homenatjat hauria 
estat molt feliç en veure una trobada 

finalistes. El jurat –el prestigi del 
qual ha estat un dels principals 
avals de la iniciativa–, format per 
Silvia Omedes, Pepe Baeza i Rosa 
Maria Calaf, va destacar l’enorme 
dificultat d’haver d’escollir un sol 
projecte guanyador d’entre els deu 
finalistes. De fet, van confessar que 
ja van haver de suar de valent en 
la preselecció, quan van haver de 
descartar les altres 57 candidatures 
que s’hi van presentar. 

La presentació dels projectes 
finalistes va ser també molt 
colpidora i emocionant, ja que 
els i les fotoperiodistes van 
pujar a l’escenari per explicar al 
públic les històries que hi ha al 
darrere d’unes imatges que, al 
mateix temps, es projectaven 
en la impressionant pantalla del 
cinema centenari de La Calàndria. 

de tant nivell de la professió a què 
havia dedicat la vida. 

El president de l’Associació 
Fotogràfica el Masnou (FEM), Edu 
Gisbert, visiblement emocionat, 
va recordar també la figura de 
Zampaglione i la seva contribució 
a la difusió de la fotografia. 
Gisbert també va remarcar el 
suport rebut per part de les 
administracions i organismes que 
han fet possible la convocatòria, 
així com la confiança que 
ha mostrat tot el sector del 
fotoperiodisme. 

D'altra banda, la regidora de 
Cultura, Neus Tallada, també 
va voler recordar l’aportació de 
Zampaglione a la vida social 
del Masnou, així com l’activitat 
de la FEM. L’acalde del Masnou, 
Jaume Oliveras, va mostrar-se 
molt satisfet amb l’èxit dels 
Premis Zampa, i va fer explícit 
el compromís de l’Ajuntament 
del Masnou amb les properes 
edicions. En els mateixos termes 
es va expressar Josep Puig, 
president de La Fundació La 
Calàndria, que també va posar 
de manifest la importància del 
fotoperiodisme per tenir una 
actitud crítica davant el món. 
Els Premis Zampa han comptat 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i la col·laboració de 
Photographic Social Vision i el 
Sindicat de la Imatge UPIFC.  

Neix un certamen de referència per al fotoperiodisme,  
el Premi Zampa
"L’altra frontera", de Marc Sanyé, s’endú el guardó d’una primera edició que 
ha mostrat deu treballs finalistes d’un gran nivell

  Marc Sanyé rep el I Premi Zampa. RAMON BOADELLA.

  Públic del I Premi Zampa.  
RAMON BOADELLA

Mostra de tots els projectes 
finalistes
A la Fundació La Calàndria, fins 
al 5 de desembre. 
Els divendres, de 17 a 20 h; els 
dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 
a 20 h; i els diumenges, de 10 
a 14 h.
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 XAVI BARCELÓ GIMÉNEZ

CEDIDA

ENTREVISTA

Quina creus que és la importància 
d’una bona il·lustració d’un llibre?
Bé, la il·lustració en un llibre és un 
aspecte molt important, sobretot 
en una societat que cada cop més 
està aprenent a partir d’estímuls 
visuals. L’acompanyament amb un 
suport visual, al final, és la forma 
més eficaç de captar l’atenció. A 
partir d’aquí, jo plasmo molt en 
les meves il·lustracions aquells 
petits detalls de les històries més 
enllà de la trama principal, ja que, 
cognitivament parlant, a través 

Queralt Viladevall 
Artista i il·lustradora

“A través de l’art podem fer entendre que no tot és blanc o 
negre, sinó que també existeix una gran escala de grisos”

Queralt Viladevall és d’aquelles 
artistes polifacètiques que 
destaquen, no només per l’amor a 
la seva professió, sinó també per 
l’expressió artística tan personal i 
única en els seus treballs.

Col·laboradora en les sessions 
de contacontes de la Biblioteca 
Pública Joan Coromines del 
Masnou, l’artista i il·lustradora 
ens va apropar la relació entre 
l’art i l’educació, així com el grau 
d’impacte de les imatges en el 
nostre procés d’aprenentatge. 
També ens va explicar en què 
es basa a l’hora de fer tant les 
il·lustracions dels llibres com els 
dibuixos i les creacions per al 
públic infantil.

A més, aprofitant la 26a Setmana 
de la Ciència, que se celebra del 
12 al 26 de novembre, Viladevall 
ens va parlar sobre la vinculació 
de l’art amb la ciència i d’altres 
disciplines, i ens va endinsar en 
el concepte i la teoria de la lògica 
borrosa. 
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ENTREVISTA

"Plasmo molt en les 
meves il·lustracions 
aquells petits detalls 
de les històries que es 
troben més enllà de la 
trama principal"

d’aquest enfocament treballem 
la cognició i fem que els lectors 
s’adonin dels petits detalls. 
Afirmarem, doncs, que per als 
infants aquest factor de crida 
d’atenció és molt important.

I com és aquest plantejament? 
Com ho fa per traslladar 
aquests petits detalls?
Primerament, quan em fan arribar 
un text per il·lustrar-lo, me’l 
llegeixo i intento visualitzar-lo. He 
de dir que gaudeixo imaginant 
com són aquells petits detalls que 
potser quan els llegeixes no els 
dones importància, però que són 
una part més del llibre i que val la 
pena representar.

L’any 2015 es van celebrar 
els cinquanta anys de la 
lògica borrosa al Cosmocaixa 
i vas participar en un llibre 
commemoratiu.
Sí, i a més vam fer una exposició. 
Des de la Universitat de 
Girona es va organitzar una 
commemoració al Cosmocaixa 
i vaig col·laborar en el projecte 
aportant el concepte de la lògica 
borrosa a la part més quotidiana 
a través de l’art.

Per contextualitzar, ens podries 
definir la lògica borrosa?
Diguem que nosaltres vivim en 
una lògica binària, la del sí i el 
no o la del blanc i el negre. Amb 
la lògica borrosa es treballa de 
forma gradual el pas d’un punt a 
un altre, a través d’una escala de 
grisos.

I com vas portar-ho a la pràctica 
en la mostra del Cosmocaixa?
La meva part en aquest projecte 
era mostrar com moltes més 
vegades de les que creiem estem 
prenent decisions que ens fan 
valorar com pensem. Al llibre 
commemoratiu, per exemple, 
podem veure-hi un exemple molt 
clar, amb l’evolució de la granota. 
Quan considerem que el capgròs 
deixa de ser-ho per ser granota? 
Pot ser un capgròs i una granota 
alhora? Hi ha un punt, en aquesta 

És complicat aplicar aquesta 
metodologia amb infants?
Pensa que només fa cinquanta 
anys que la lògica borrosa 
és vigent com a tal, perquè 
estava molt reduïda a àmbits 
matemàtics, econòmics i 
empresarials. Per això és 
tan interessant veure-la des 
d’altres perspectives, àmbits, 
edats... I et puc assegurar que 
et sorprendries. Tinc la sort 
que durant la meva carrera 
professional he pogut treballar 
en diversos àmbits del món de 
l’art: he treballat de professora 

evolució, en què el capgròs pot 
ser una granota o no ser-ho, i 
depèn de la nostra visió. Al final, 
l’important va ser explicar, a 
través dels meus treballs, que hi 
ha coses que són contradictòries, 
però que alhora coincideixen. 
Un altre exemple molt clar és la 
tragicomèdia, que pot ser molt 
trista i et pot fer riure al mateix 
temps.

Encara continues treballant 
aspectes de la lògica borrosa?
Fruit dels tallers infantils 
que es van organitzar en la 
commemoració em va semblar 
molt interessant estudiar en 
quin moment els infants poden 
acceptar quins rerefons hi ha i 
com apliquen aquesta idea de 
transformació o com s’adonen 
que les coses contràries poden 
coincidir. Així que sí, i, de fet, estic 
fent un doctorat sobre aquest 
tema. Em sembla meravellós 
poder estudiar l’àmbit educatiu, 
que a més està molt basat en el 
binarisme.

Com s’estudia la lògica borrosa 
en l’educació i a través de l’art?
Doncs mira, des d’aquesta 
metodologia, podem observar 
aquest pensament de borrositat 
per veure si els infants accepten 
aquesta idea. Això ens permet 
veure, més endavant, si són 
capaços d’acceptar amb 
naturalitat coses tan diverses com 
la varietat de gènere o d’ètnies. 

Per què creus que la societat 
encara no és tan tolerant?
Realment normalitzar la diversitat 
és el que necessitem en un món 
que canvia constantment, en què 
hi ha globalització i diversitat, 
però, en canvi, la tolerància és 
una miqueta tancada. Part de la 
culpa d’això la té el nostre model 
d’ensenyança, molt basat en 
el binarisme. Per això, la meva 
idea dintre d’aquest projecte és 
anar introduint aquest concepte 
als infants a través d’activitats 
infantils amb il·lustracions 
artístiques.

universitària, he fet activitats 
extraescolars i il·lustracions 
de llibres per a tots els públics 
i fins i tot col·laboro amb la 
Biblioteca Joan Coromines 
com a contacontes, encara que 
per circumstàncies personals 
reconec que fa un temps que no 
hi participo. Espero, però, poder 
reprendre aquesta activitat aviat.

Quan podrem veure una 
exposició de la Queralt 
Viladevall al Masnou?
Doncs estaria molt bé (riu)! 
La veritat és que ja en vaig fer 
fa temps i fins i tot vaig fer la 
il·lustració de la portada d’El 
Masnou Viu de Nadal de fa 
uns anys. La veritat és que ara 
estic fent una exposició molt 
interessant a Barcelona, però 
sempre estic disposada a fer 
quelcom al Masnou, el meu 
estimat poble. 

  La il·lustració de la portada d'El Masnou Viu del desembre de 2016 és obra  
de Viladevall.
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PUNT DE TROBADA

  Festa de la Gent Gran del 2019. RAMON BOADELLA

  El ball en línia, una de les activitats que organitzen els casals. RAMON BOADELLA

 PREVENCIÓ

Cal presentar el passaport 
COVID per poder assistir a la 
Festa de la Gent Gran

Just després de la publicació 
d’aquesta revista s’havia 
de celebrar la Festa de la 

Gent Gran, el 20 de novembre. Es 
tracta, sens dubte, d’una edició 
ben especial, atès que l’any 
passat, el 2020, la pandèmia de la 
COVID-19 va fer que ningú no es 
plantegés organitzar-la. 
Enguany, la mitigació de la 
pandèmia, molt probablement 
per la vacunació massiva de 
la població, permet tornar a 
celebrar aquesta festa, que 
vol oferir un dia de diversió i el 
retrobament de les persones 
grans del Masnou. Val a dir que 
calia haver recollit prèviament 
una invitació per poder assistir-
hi, ja que la capacitat del recinte 
on se celebra la festa, el pavelló 
d’esports, és limitada. A més, 
les persones assistents han 
de presentar el certificat de 
vacunació completa contra la 
COVID-19 (passaport COVID) per 
poder accedir al recinte i han 
de complir la resta de mesures 
preventives indicades per 
l’organització.

Dolors Mora, presidenta del 
Casal de Gent Gran Can Mandri; 
Antonio Jiménez, vicepresident 
del Casal de Gent Gran Can 
Malet, i Pilar Pelayo, secretària del 
Casal d’Ocata, constataven, uns 
dies abans de la celebració de 
la festa, que bona part dels seus 
socis i sòcies estaven engrescats 
amb el fet de poder tornar a 
celebrar-la. “Il·lusiona”, resumia 
l’Antonio referint-se també a 
les activitats per a la gent gran 
que ha programat l’Ajuntament 
durant aquesta tardor i hivern i a 
les que s’han pogut tornar a dur a 
terme des de fa alguns mesos als 
mateixos casals.

la COVID-19. També matisa que hi 
ha hagut un gran canvi arran de la 
vacunació generalitzada: “La gent 
va començar a sortir com a bolets”.

A més dels jocs i les activitats 
esmentades, tots tres casals 
organitzen sortides i altres 
activitats lúdiques, esportives 
i culturals que potencien la 
socialització i milloren la salut 
física i mental de les persones 
que hi participen. Entre totes tres 
entitats sumen un total aproximat 
d’un miler de socis i sòcies que 
participen en la majoria de les 
activitats que programen o bé 
que s’hi apunten de manera més 
puntual. I encara se n’hi podrien 

Quan se’ls pregunta si tenen 
la sensació d’haver deixat 
enrere la pandèmia, es mostren 
relativament prudents, però 
tots tres afirmen que els casals 
han tornat a bullir d’activitat. No 
obliden, però, que els seus socis i 
sòcies formen part del col·lectiu 
més vulnerable enfront d’aquesta 
malaltia. Raonen, a més, que la 
por és una emoció molt personal. 
“La gent encara en té una mica”, 
afirma la Dolors. La percepció de 
l’Antonio és que hi ha més temor 
en els més grans, els que superen 
els 80 anys. En canvi, la Pilar ho 
veu diferent; creu que “la gent més 
jove té més por”. La secretària del 
Casal d’Ocata recorda els pitjors 
mesos de la pandèmia com a 
“terribles”, si bé matisa que la Junta 
de la seva entitat es va mantenir 
activa i connectada constantment 
per tal de fer pinya i donar un cop 
de mà a qui ho necessités. 

“M’ha agradat molt tornar a veure 
la gent feliç, després d’estar trista 
tant de temps. Em fa molta il·lusió 
poder tornar a fer cosetes perquè 
la gent sigui feliç”, explica amb 
entusiasme la Dolors. “Ara ve molta 
colla a les activitats que fem, com 
el ball en línia, el quinto, el dòmino, 
les cartes o les bitlles catalanes ”, 
comenta l’Antonio. “Nosaltres ja 
hem celebrat dues festes i la gent 
està molt animada”, destaca la 
Pilar, tot concretant que al Casal 
d’Ocata disposen d’una carpa a 
l’exterior, cosa que els ha facilitat 
minimitzar els riscos de contagi de 

afegir alguns centenars més si es 
compten les persones apuntades 
però que no acostumen a 
aparèixer, encara que matisen 
que periòdicament esborren dels 
seus arxius aquestes últimes.

Per gaudir de les activitats que 
organitzen o per fer-se soci o 
sòcia d’algun casal només cal 
acostar-s’hi. Bàsicament, s’han 
de tenir 60 anys o més, si bé hi ha 
excepcions i cal preguntar a cada 
casal els requisits d’admissió, que 
són molt simples. També tenen 
les seves particularitats quant als 
dies d’obertura i horaris, però, en 
general, obren gairebé cada dia la 
setmana, al matí i a la tarda. 

Els casals de gent gran celebren que la mitigació de la 
pandèmia permeti tornar a organitzar activitats
Hi ha tres entitats per a l’esbarjo i la socialització dels veterans i veteranes  
del Masnou: Can Mandri, Can Malet i Ocata
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AGENDA Del 19 de novembre al 12 de desembre

Xerrada: “Superherois TEA”

A càrrec de Sergio Martín, psicòleg del 
CDIAP Maresme. Projecte per apropar-
nos als trastorns de l’espectre autista.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència sobre l’escultor  
Jaume Plensa

Conferència: “Jaume Plensa, escultor 
de l’esperit i de la llum. Tècniques, 
materials, discurs i evolució”.  
A càrrec de Mariona Millà Salinas, 
seguida d’un col·loqui.  
Acte per a socis i sòcies de l’entitat 
organitzadora.
Ho organitza: Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou.

Dimecres 24
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Presentació del llibre El viaje de Haidi

A càrrec de l’autora, Ángela Landete.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

Els menors de 12 anys han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

17 h
Lloc: Ca n’Humet

Taller infantil: Calendari d’advent

Donatiu: 3 €. Inscripcions al número 
de telèfon 616 014 133 i a l’a/e 
femfiraelmasnou@gmail.com.
Ho organitza: Fem Fira El Masnou.

20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

VI Festival de Música del Masnou: 
Concert coral

Entrada lliure, donatiu voluntari. Segon 
concert del VI Festival de Música del 
Masnou. A càrrec de les corals Cor 
Scandicus i Coral Xabec.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Diumenge 21
De 10 a 13 h
Lloc: Davant l’OAC (c. de Roger de Flor, 23)

Reparatruck

Furgoneta equipada amb eines i amb 
l’assistència de personal tècnic per 
autoreparar petits electrodomèstics, 
bicicletes i aparells informàtics.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració del 
Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme.
 
11 h
Lloc: Església de Sant Pere

Gimcana “El gran joc del Masnou, terra 
de mar”

En aquesta cursa per equips els 
participants heu de superar una 
sèrie de proves relacionades amb el 
patrimoni. Els i les menors han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta. 
Cal inscriure-s’hi. Informació i reserves: 
www.elmasnou.cat/turisme o a l’Oficina 
de Turisme (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal  
de Nàutica.

11.30 h
Lloc: Jardins dels Països Catalans

Animació infantil amb Els Farsants

Cançons i balls per a tothom! Els 
Farsants aconseguiran que tot el públic 
balli gràcies a la seva música en directe, 
que inclourà temes per a tothom, 
populars i de creació pròpia. Acte inclòs 
en la programació del Mes dels Drets 
dels Infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dimarts 23
17.30 h
Lloc: Can Malet (2a planta)

20 h
Lloc: Plaça de Ramón y Cajal

Marxa silenciosa contra la violència 
masclista

Es realitzarà en silenci un recorregut 
entre les places de Ramón y Cajal i de 
la Igualtat. Es podran portar pancartes i 
algun objecte per fer llum.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dijous 25
19 h
Lloc: Jardins dels Països Catalans

Dia Mundial contra la Violència 
Masclista

“Jo no callo, trenquem el silenci”. 
Acte en commemoració del 25-N, Dia 
Mundial contra la Violència Masclista, 
amb lectures i danses d’escoles del 
municipi, per reivindicar l’eliminació 
d’aquesta violència a través de l’art.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Divendres 26
Del 26 al 28 de novembre
Lloc: Club Nàutic El Masnou

Black Weekend de vela

  NOVEMBRE

Divendres 19
17 h
Lloc: Ca n’Humet
Espai familiar: Planeta violeta

Espai familiar on jugarem amb la llum 
UV amb motiu del Dia dels Drets dels 
Infants. Cal inscripció prèvia a https://
lleureka.org/activitats/. Per a famílies 
amb infants a partir de 2 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

17.30 h
Lloc: Ca n’Humet

Taller jove: Suport per al mòbil

De vegades el nostre mòbil ha de 
descansar i no sabem on deixar-lo.  
En aquest taller farem un suport per al 
mòbil en forma de dònut. De quin gust 
el faràs tu?
Inscripcions a https://forms.
gle/JVTnA2zzzyhFBh3c7, al 
número de telèfon 616 014 133 o 
femfiraelmasnou@gmail.com.
Ho organitza: Fem Fira El Masnou.

18 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Presentació i lectura de La llegenda 
del cavaller Valentí

La Nàdia i la Lucía, mare i filla, ens 
presentaran el conte en què han 
participat escrivint i dissenyant els 
dibuixos. Setè conte del projecte 
literari “Cap infant sense conte”. Dins la 
programació del Mes dels Drets dels 
Infants. A càrrec d’AEF TbClass.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Dissabte 20
11 h
Lloc: Ca n’Humet (1r pis)

Taller per a gent gran: Fem cistells 
decoratius

Donatiu: 5 €. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions al número de WhatsApp 
616 014 133 i a l’a/e 
femfiraelmasnou@gmail.com.
Ho organitza: Fem Fira El Masnou i 
Ajuntament del Masnou.

De 12 a 17 h
Lloc: Complex Esportiu

Festa de la Gent Gran

Places exhaurides. Cal presentar  
el passaport COVID per poder 
entrar-hi.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 16 a 18 h
Lloc: Escola Marinada

Escoles obertes, juguem als patis!
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AGENDA Del 19 de novembre al 12 de desembre

Descomptes especials a l’Escola 
de Vela en cursos, lloguers i altres 
activitats de vela i d’esports marítims 
si s’adquireixen entre el 26 i el 28 de 
novembre. Es poden fer servir fins 
al març de 2022. Més informació a: 
basenautica@nauticmasnou.com  
o al 93 563 88 20.
Ho organitza: Base Nàutica, Club 
Nàutic el Masnou.

17 h
Lloc: Ca n’Humet

Aprenem a comprar

Espai familiar on jugarem a comprar 
evitant generar residus. Cal inscripció 
prèvia a https://lleureka.org/activitats/. Per 
a famílies amb infants a partir de 2 anys.
Ho organitza: Lleureka Projectes 
Educatius.

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Tot recordant l'Amparo

Homenatge a Amparo Vázquez.
Ho organitza: UNESCO el Masnou.

Dissabte 27
D’11 a 20 h
Dies 27 i 28 de novembre
Lloc: Pistes del c. de Pau Casals

Fira de Playmobil, Lego i Tente

Tallers, atraccions, música, exposicions 
i venda de figures de Playmobil, Lego 
i Tente.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració d’El 
Masnou Comerç i Nou Masnou.

11 h
Lloc: Església de Sant Pere

Visita guiada a l’església de Sant Pere

Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica.

11 h
Lloc: Ca n’Humet

Taller de cuina d’aprofitament

Sobre les bases de la cuina 
d’aprofitament, on res no es llença 
i les receptes s’enllacen a través del 
que ha sobrat d’una i que serveix 
com a ingredient principal en l’altra. 
Aforament limitat. Més informació i 
inscripcions: info@gozerowaste.app.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h
Lloc: Ajuntament del Masnou

Noces d’Or 2021

Acte institucional en homenatge 
a les parelles que durant aquest 
any celebren els cinquanta anys de 
convivència.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

De 16 a 18 h
Lloc: Escola Lluís Millet

Escoles obertes, juguem als patis!

dins i comprovar les visites fantàstiques 
que hi ha des del campanar. Activitat 
gratuïta. Cal inscriure-s’hi a www.
elmasnou.cat/agenda, a gent.gran@
elmasnou.cat o trucant al 93 557 17 77.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

19 h
Lloc: En línia

Conferència sobre el sobrepès  
i el càncer

Amb la conferència “Sobrepès i 
càncer: hi ha relació? Com podem 
controlar el pes de manera sana?”, es 
vol conscienciar sobre la relació del 
sobrepès i el càncer. També s’abordarà 
com mantenir un pes correcte de 
manera saludable i les dietes que 
existeixen. És una conferència en línia: 
https://youtu.be/-iTs3MJTL1k. 
En finalitzar es podran fer preguntes.
Ho organitzen: Ajuntament del 
Masnou i Associació Helping Cáncer.

  DESEMBRE

Dissabte 4
11 h
Lloc: Ca n’Humet (1r pis)

Tallers per a gent gran: Fem ornaments 
de Nadal

Taller de manualitats per a adults, 
per passar una bona estona fent 
manualitats treballant la motricitat 
fina. Donatiu: 5 €. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions: WhatsApp 616 014 133 i 
femfiraelmasnou@gmail.com.
Ho organitza: Fem Fira El Masnou i 
Ajuntament del Masnou.

De 16 a 18 h
Lloc: Escola Ferrer i Guàrdia

Escoles obertes, juguem als patis!

Els menors de 12 anys han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

18.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Conferència sobre meteorologia i canvi 
climàtic

“Els temps estan canviant. Com serà el 
Maresme el 2030?”, a càrrec de Tomàs 
Molina. Com està canviant el nostre 
entorn i com ho farà els propers anys? 
Quines són les projeccions dels últims 
informes del canvi climàtic i com ens 
afectaran? Què podem fer per adaptar-
nos a aquests canvis o com podem 
limitar-los?
Ho organitza: Òmnium Alella-el 
Masnou-Teià.

Dijous 9
12 h
Lloc: En línia

Conferència: “Probiòtics, inflamació i 
càncer”

Els menors de 12 anys han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

19 h
Lloc: Complex Esportiu del Masnou

Nit de l’Esport 2021

Reconeixement a la trajectòria 
esportiva de diferents entitats. Cal tenir 
invitació per poder assistir-hi.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Diumenge 28
10 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Festa Solidària pro Infants d’Acollida

Festa solidària i de sensibilització en 
benefici dels infants d’acollida de les 
nostres poblacions.
Ho organitza: ONG Vida Significativa.

11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)

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

Places exhaurides. Cal inscriure-s’hi. 
Informació i reserves: www.elmasnou.
cat/turisme o a l’Oficina de Turisme (93 
557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica.

11.30 h
Lloc: Parc del Llac

Animació infantil amb Els Coloraines 
Band

Per a tothom amb ganes de passar-
ho bé, Els Coloraines Band ens 
acompanyaran en una festa amb molt 
de ritme i jocs! Cançons divertides que 
us faran ballar sense parar! Activitat 
inclosa en la programació del Mes dels 
Drets dels Infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Teatre: La gran ofensa

La gran ofensa interpel·la l’espectador 
preguntant-li si existeixen els límits 
de l’humor. Cal processar algú per 
explicar un acudit? Hem de censurar 
la comèdia? Es pot fer humor de 
qualsevol tema? Obra d’El Terrat  
i La Bendita Companyia.
Preu: 10 euros. 
Entrades a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

Dimarts 30
11 h
Lloc: Església de Sant Pere

Passejades culturals: església de Sant 
Pere

Us convidem a conèixer la història 
d’aquest edifici tan emblemàtic des de 

Sabem de veritat què són els 
probiòtics, la seva relació amb la 
inflamació intestinal i quin impacte 
tenen en el nostre cos? Es parlarà 
dels probiòtics durant el tractament 
oncològic. Enllaç per seguir la 
conferència: https://youtu.be/
UfgBjY4LeVo. A càrrec d’Andreu Prados, 
farmacèutic i nutricionista.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i Associació Helping Cáncer.

20.15 h 
Lloc: Cinema La Calàndria
Ballet en directe: El Trencanous

Més informació i entrades:  
www.cinemalacalandria.com.
Ho organitza: Cinema La Calàndria.

Divendres 10
18 h
Lloc: Plaça de la Igualtat (davant l’OAC)

Encesa de llums de Nadal

Amb l’actuació del Cor Scandicus.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

18.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Projecció de curtmetratges del taller  
“Jo no callo”

Acte de cloenda del taller per a joves 
que s’ha dut a terme a l’Espai Jove Ca 
n’Humet per fer curtmetratges contra 
la violència de gènere.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

19 h
Lloc: Espai Casinet

Inauguració del III Premi Internacional 
Nasevo

Mostra que difon i promou la creació 
d’artistes joves, amb un tema com a 
punt de partida: la capacitat de l’art 
d’evocar olors. 
Ho organitza: Fundació Ernesto 
Ventós, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament del Masnou.

19.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Xerrada: “El hate LGBTI”

A càrrec dels tiktokers @laperrayelcari, 
sobre la violència a les xarxes socials 
i específicament, les agressions 
masclistes al col·lectiu LGBTI.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 11
Dissabte 11 i diumenge 12
De 10 a 21 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Fira de Nadal

Amb parades nadalenques, actuacions, 
tallers infantils i altres activitats per a 
totes les edats.
Ho organitza: El Masnou Comerç, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.

10 h i 11 h
Lloc: Mercat Municipal

Cors al Mercat
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SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
VIAMAR

2
DOMÍNGUEZ

3
AYMAR

4
OCATA

5
RIERA

6
FÀBREGAS

7
FÀBREGAS

8
DOMÍNGUEZ

9
AYMAR

10
OCATA

11
RIERA

12
FÀBREGAS

13
VIAMAR

14
VIAMAR

15
AYMAR

16
OCATA

17
RIERA

18
FÀBREGAS

19
VIAMAR

20
DOMÍNGUEZ

21
DOMÍNGUEZ

22
OCATA

23
RIERA

24
FÀBREGAS

25
VIAMAR

26
DOMÍNGUEZ

27
AYMAR

28
AYMAR

29
RIERA

30
FÀBREGAS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
VIAMAR

2
DOMÍNGUEZ

3
FÀBREGAS

4
OCATA

5
OCATA

6
DOMÍNGUEZ

7
AYMAR

8
AYMAR

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
FÀBREGAS

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
OCATA

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
VIAMAR

20
FÀBREGAS

21
VIAMAR

22
DOMÍNGUEZ

23
AYMAR

24
RIERA

25
RIERA

26
RIERA

27
AYMAR

28
OCATA

29
RIERA

30
FÀBREGAS

31
VIAMAR

NOVEMBRE

DESEMBRE

AGENDA Del 19 de novembre al 12 de desembre

WHATSAPP D’ATENCIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament ha obert un nou canal d’atenció ciutadana al WhatsApp. Per utilitzar-
lo, només cal entrar a l’aplicació i enviar un missatge que digui “Hola” al número 673 
638 003. També s’hi pot accedir a través d’aquest enllaç: aju.cat/elmasnou. Entre 
moltes altres funcions —com fer consultes i enviar queixes o suggeriments—, permet 
demanar cita prèvia per a l’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

NOU HORARI 

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d’Atenció Integral (SAI) 
LGBTI i l’Oficina d’Habitatge amplien el seu horari d'atenció presencial al públic. Ara 
atenen també els dimarts a la tarda, de 16 a 19 h. Al SIAD i al SAI LGBTI s'hi pot acudir 
sense cita prèvia. En canvi, sí cal concertar-la per a l'Oficina d'Habitatge (93 557 17 77 / 
habitatge@elmasnou.cat). Aquests serveis es troben a l’edifici de l’OAC (Roger de Flor, 23).

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 16 al 21 de novembre: aparcament del carrer d’Amadeu I.
Del 30 de novembre al 5 de desembre: carrer del Torrent de Can Gaio.
Del 14 al 19 de desembre: carrer d’Itàlia (pl. Nova de les Dones del Tèxtil).

ALTRES INFORMACIONS 

Matrícula viva. Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
Hi ha places disponibles als cursos del CFPAM i al nou taller de conversa en català, per 
a persones que l’entenen però no el parlen. Cal adreçar-se al CFPAM (c. d’Itàlia, 50, 1a 
planta / 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat). 
Informació: www.elmasnou.cat/temes/ensenyament.

Matrícula viva, tallers i cursos puntuals de l’Escola Municipal de Música 
del Masnou (EMUMM) 
Nous cursos i tallers: “Música amb nadons” i “10 hits amb 4 acords”. 
Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / escola@emumm.cat.

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS

Són diverses les entitats que organitzen una programació estable d’activitats al llarg de 
l’any, si bé se n’han suspès moltes per la pandèmia de la COVID-19. Les podeu trobar en 
detall a l’apartat “Activitats continuades” de la pàgina web www.elmasnou.cat/agenda. 
Contacteu amb cada entitat per confirmar-ne els detalls.

EXPOSICIONS

DEL 22 D’OCTUBRE 
AL 21 DE NOVEMBRE
A l’Espai Casinet
XIII Jornades Fotogràfiques del 
Masnou 
Santi Palacios: “Sar Zone” i “Soledades 
Mayores”. Dos testimonis, a través de la 
visió d’un mateix fotoperiodista: l’un, al 
voltant de la ruta migratòria que creua el 
Mediterrani, i l’altre, sobre les residències 
de gent gran de Catalunya durant l’estat 
d’alarma declarat a causa de la pandèmia, 
acompanyant els equips de l’ONG Open 
Arms.
Nuria López Torres: “Muxes”. Al sud de 
Mèxic, en ple cor de la cultura zapoteca, 
es troben els muxes, considerats un 
tercer gènere. Estan integrats en la 
comunitat i desenvolupen funcions 
socialment reconegudes.
Ho organitza: l’Associació Fotogràfica  
El Masnou (FEM), amb la col·laboració de 
l’Ajuntament del Masnou.

DEL 5 AL 28 DE NOVEMBRE
A la Casa de Cultura
“Comerços emblemàtics del Masnou”
Exposició sobre botigues històriques de 
la vila, tant actuals com desaparegudes.
Horari: De dimarts a divendres, de 16 a 
20 hores; dissabtes, de 10 a 14 hores i de 
16 a 20 hores; diumenges i festius, de 10 
a 14 hores.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

DEL 8 AL 30 DE NOVEMBRE
A la Biblioteca Joan Coromines
Mostra fotogràfica del Corredor-
Montnegre i Mostra del XIII Ral·li 
Fotogràfic “Tocats pel bolet”
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

DEL 18 DE NOVEMBRE  
AL 2 DE DESEMBRE 
A la Biblioteca Joan Coromines
“Treu-li el suc a la sexualitat”
La mostra promou una sexualitat 
saludable entre joves. 
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines i Ajuntament del Masnou.

DEL 10 DE DESEMBRE 
AL 10 DE GENER
A la Biblioteca Joan Coromines
Exposició fotogràfica del taller 
“Il·lumina’t”
Inauguració: 11 de desembre, a les 12 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

  ALTRES

ACTIVITATS AL VOLTANT DEL 
25-N, DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
Racó de lectura feminista. 
Del 19 de novembre al 17 de desembre, 
a Ca n’Humet.
Fem cartells per trencar el silenci. 
Dies 19, 22, 23 i 24 de novembre,  
de 18 a 20 h, a Ca n’Humet.

Concerts corals de l’Escola Municipal 
de Música (10 h) i de La Teatral (11 h).
Ho organitza: Mercat Municipal.

11 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte:  
El Nadal d’en Pere Perot

A càrrec d’Eva González. Conte escrit 
per Rosa Anna Corbinos.
Ho organitza: Biblioteca Joan 
Coromines.

12 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil 
(Fira de Nadal)

Enotast el Masnou

Us convidem a degustar productes 
elaborats al Masnou, maridats amb 
vi de la DO Alella. Elisabet Vidal, 
sommelier de la Ruta del Vi DO Alella, 
conduirà l’activitat. 
Preu: 8 €. Informació i reserves: a 
www.elmasnou.cat/agenda, a l’Oficina 
de Turisme del Masnou (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat) o a http://www.
enoturismedoalella.com/es/enotast/.
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

20 h 
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Teatre: La Rumbanyera

La música, les històries d’amor, de 
guerra, de misèria i de prosperitat 
de tots els homes i dones que van 

creuar els oceans fan navegar els tres 
rumbers, uns bons amics que viuen a 
Barcelona, sobre una petita embarcació 
improvisada: La Rumbanyera. Activitat 
recomanada per a famílies amb nens i 
nenes a partir de 5 anys. Espectacle de la 
companyia Trílope. Entrades: 5 euros. 
Disponibles a www.quedat.cat. 
Qui ho organitza: Ajuntament  
del Masnou.

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

Visita guiada a la Mina d’Aigua

Places exhaurides. Cal inscriure-s’hi. 
Informació i reserves: www.elmasnou.
cat/turisme o a l’Oficina de Turisme (93 
557 18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica.

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Teatre: One, Two, Free... Folk!

Concert amb un repertori clàssic de 
folk anglosaxó. Cançons de Peter 
Seeger, Bob Dylan o Simon and 
Garfunkel versionades amb estils com 
el swing, el reggae o el country. Arriba 
el tren del folk, pugem-hi! Espectacle 
de la companyia Trílope. Activitat 
recomanada per a famílies amb infants 
a partir de 5 anys. Entrades: 5 euros. 
Disponibles a www.quedat.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats 
virtuals de l’Ajuntament i donar-vos d'alta al butlletí 

digital L'actualitat del Masnou a www.elmasnou.cat

Les fotos que més
agraden a les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

Per què està aturada la construcció de la promoció d’habitatges 
protegits situada a l’avinguda de Joan XXIII?

La construcció d’un edifici de 36 habitatges protegits per a gent gran que 
es va començar a alçar a l’avinguda de Joan XXIII el maig del 2020 va quedar 
aturada al cap d’un any per desavinences entre l’Institut Català del Sòl 
(INCASÒL) i l’empresa que les estava executant. Això va obligar l’INCASÒL 
a iniciar un procés de resolució contractual i, en última instància, dur a 
terme una altra licitació per adjudicar les obres a una nova empresa. Tot 
plegat fa preveure que l’obra no es podrà reprendre abans del juny del 2022. 
Mentrestant, l’INCASÒL ha assegurat a l’Ajuntament que vetllarà perquè no 
es degradi l’obra ja feta. 

L’INCASÒL és l’ens de la Generalitat de Catalunya encarregat d’aquesta 
construcció. El projecte ve de l’any 2005, quan l’Ajuntament i l’INCASÒL van 
signar un conveni per fer-lo realitat. La crisi econòmica del 2008 va aturar-lo 
fins al 2017, quan la Generalitat va anunciar la represa de la construcció 
d’habitatges de protecció oficial. Aquest projecte no té res a veure amb la 
construcció imminent de dues promocions que sumaran 107 habitatges 
protegits a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil i a la plaça del Duc 
d’Ahumada (vegeu les pàg. 4 i 5). Aquest dues promocions són fruit d’un 
conveni signat entre l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
els construeix a través de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial (IMPSOL).

Inauguració de la caserna de la Guàrdia Civil, el 30 d’agost de 1965, 
a l’actual plaça del Duc d’Ahumada.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal, 
fotografia 7990.

@__MONICASOLA__ @EMILIAVENTEJO

@MUNTSAFONT @SALVADOR.MAS

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (3/11/2021)
Nou senyal a la platja d’#elMasnou.
El Masnou es converteix en el segon municipi de Catalunya a implantar 
aquests senyals.
La senyalització inclou dos panells amb les normes per a la realització de la 
pràctica esportiva del surf al municipi, de manera segura, tot l’any.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (8/11/2021)
Actuacions de manteniment.
Avui, dilluns 8 de novembre, s’estan duent a terme accions de neteja amb 
aigua a pressió de les voreres del Camí Ral, als tram del passeig de Prat de la 
Riba fins al carrer del Doctor Agell.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (20/11/2021)
El canvi de nom del passeig del Bellresguard ja és definitiu.
L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania de l’antic passeig de Joan 
Carles I una sèrie de mecanismes per agilitzar l’actualització de la seva 
documentació.
Més informació: http://ow.ly/Obio50GuojJ

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (21/10/2021)
En marxa les obres per millorar l’accessibilitat i la seguretat viària a la plaça 
d’Espanya d’#elMasnou.
L’actuació obliga a traslladar algunes de les parades del mercat de venda no 
sedentària dels dimarts al carrer de Sant Joan.
Més informació: https://bit.ly/3n8kB5G   

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (21/10/2021)
El cap i el sotscap de la Comissaria de Premià de Mar lliuren a l’Aj. 
d’#elMasnou una insígnia amb l’escut dels @mossos.
És un reconeixement a la col·laboració de l’Ajuntament amb el cos per 
revertir la inseguretat viscuda mesos enrere i aturar l’increment de fets 
delictius.
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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

el que encara tenim per endavant, els 
projectes que encarem perquè masnovins 
i masnovines puguin viure plenament el 
Masnou i al Masnou. Una finalitat clara, 
com també ho són les nostres prioritats.

Continuarem treballant per les polítiques 
de promoció social i perquè ningú no 
quedi enrere, amb accions que prioritzin 
la cultura, l’educació, l’esport i l’atenció 
social. Posem èmfasi en la construcció 
de més habitatges de protecció social, 
amb noves promocions que permetin 
als nostres joves, i també a la gent gran, 
viure al Masnou i no haver de marxar 
del nostre municipi. La sostenibilitat 
també és primordial per al Govern, i per 

això ens marquem com a objectiu fer un 
pas endavant en la millora de la mobilitat 
elèctrica i la posada en marxa d’ajuts 
a l’energia fotovoltaica, a partir dels 
projectes que ja estem presentant als fons 
europeus Next Generation. L’atenció a la 
ciutadania, amb millores qualitatives, i 
l’escolta activa de les seves propostes a 
través de nous pressupostos participatius 
per definir noves inversions a l’espai públic 
denoten la voluntat i el compromís de 
mantenir la proximitat amb masnovins 
i masnovines que sempre hem tingut els 
regidors i regidores d’Esquerra. Volem 
que tothom pugui passejar i moure’s 
dignament pel Masnou. Per això avancem 
amb actuacions a l’espai públic que posen 

els vianants com a prioritat, millorant les 
vies públiques, fent-les més accessibles 
i lliures de vehicles. Assumim també un 
repte important, com és la transformació 
de l’N-II en una via amable i pacífica, 
de retrobament i d’enriquiment social. 
Un repte com també ho és el projecte 
urbanístic del Casino, que permetrà assolir 
un nou espai públic, la plaça de la vila que 
no ha tingut mai el Masnou.

Moltes actuacions i projectes en els quals 
treballem de forma incansable, sempre des 
de la responsabilitat i el rigor, per fer del 
Masnou un municipi millor i al qual tots i 
totes els qui hi vivim ens sentim orgullosos 
de pertànyer.

Ple d’octubre una moció per millorar 
les mesures destinades a aturar els 
desnonaments al Masnou.

Què preteníem amb la presentació 
d’aquesta moció? Volíem, a partir de 
la detecció —en les respostes de la 
regidora— de certes mancances en 
l’actuació municipal dirigida a aturar 
els desnonaments, proposar una sèrie 
d’acords per tractar de millorar-la. 
Buscàvem, també, que les mesures 
proposades s’emmarquessin en el que 
des del moviment en defensa del dret 
a l’habitatge es recomana fer: establir 
uns protocols clars en l’abordatge dels 
desnonaments i fer-ho des del treball 
coordinat de les àrees d’habitatge i acció 
social, amb l’estreta col·laboració dels 

moviments i les entitats socials. Però el 
que volíem principalment és que, davant 
de l’allau de desnonaments prevista a 
partir de la suspensió de la moratòria —el 
31 d’octubre— cap veïna del Masnou no 
hagi de veure’s en la dramàtica situació de 
perdre la seva llar.

Tota l’oposició va votar a favor de la 
moció. El Govern, en canvi, va votar-
hi en contra, al·legant que tot el que 
plantejàvem ja s’està fent. Davant d’això, 
sorgeixen les següents preguntes: com és 
possible que votin en contra d’actuacions 
que ja estan fent? Si ja s’estan fent, com 
és que hi ha persones del poble, expertes 
en el tema, que reben, constantment, 
consultes de veïnes a punt de perdre la 
seva llar i que no troben solucions? Per què 

havent fet aquest cop el que altres vegades 
ens havien demanat, parlar amb el Govern 
abans de presentar una moció, no es van 
avenir a negociar per tal d’arribar a un 
acord, en comptes de votar en contra d’un 
tema socialment tan sensible?

Ens queda l’esperança que, com fa 
habitualment, el Govern, implementi 
les propostes, fent-les passar per seves. 
Només els demanem que, si ho fan, 
aquesta vegada ho facin bé: hi ha en joc 
les cases de la gent.

Podeu trobar la moció a https://www.
femmasnou.cat/desnonaments
Grup Municipal de Fem Masnou

L’habitatge al centre de les nostres 
polítiques

Molt he de dir sobre aquest primer any 
gestionant la Regidoria d’Habitatge. La 
tasca ha estat i continua sent enriquidora, 
frenètica i compromesa.

La millora en els habitatges de protecció 
oficial del sector Llevant al llarg d’aquest 
any es comença a notar; la promoció 
del carrer de Salvador Espriu consta de 
72 habitatges per a joves, i a finals del 
2021 i com a balanç d’aquest primer any, 
hem passat de 7 habitatges ocupats 
il·legalment a 4 i de 12 habitatges buits 
(sense adjudicar) a tan sols 3, que ara 
mateix estan en procés de rehabilitació per 
ser novament adjudicats. 

Enguany, la concessió de les subvencions 
de rehabilitació d’habitatges i edificis 
d’ús residencial ha estat molt positiva. 
S’han atorgat 33.793,30 euros a diferents 
comunitats de veïns i particulars que han 
fet obres de millora dels seus edificis.

Quant a la convocatòria de subvencions 
d’accés i manteniment d’habitatge 
habitual 2020 (lloguer i IBI per a 
propietaris que han fet condonacions 

de lloguer, hipoteca i IBI), hem increment 
el crèdit i hem atorgat 176.541,90 euros. 
Aquest increment, fruit de la incorporació 
de més diners d’altres partides d’habitatge 
i dels romanents, s’ha vist molt positiu 
per poder donar més solucions a famílies 
que necessiten pagar els seus lloguers, 
hipoteques i l’IBI.

S’han engegat dos estudis que, com 
a municipi, i per poder fer polítiques 
públiques d’habitatge, ens calen: l’estudi 
de conversió de locals comercials 
buits en habitatges i l’estudi sobre la 
viabilitat d’instal·lació d’ascensors en 
unes finques del municipi del Masnou 
(sector Masnou Alt).

A més a més, al llarg d’aquest mes 
s’inicia la campanya de lloguer social 
#RaonsambCor per incentivar que hi 
hagi més pisos a la borsa —actualment 
tan sols tenim dos pisos ja llogats— i que 

es decideixi apostar per llogar els pisos 
de forma no especulativa perquè tothom 
pugui accedir a habitatges més econòmics.

De cara al proper any, les obres dels pisos 
de protecció oficial de la Caserna i de 
l’Illa Centre també s’hauran iniciat i el 
nostre parc d’habitatge protegit es veurà 
incrementat en un futur proper.

Des de l’Equip de Govern seguirem 
apostant per apropar-nos més a les veïnes 
i veïns i a les plataformes que tenen a 
veure amb el món de l’habitatge. Cal 
consens, cal empatia i cal molt més esforç 
per part de tothom per seguir tractant 
aquesta problemàtica, que empeny a no 
independitzar-se, compartir pis o marxar 
del municipi.

Cal que l’habitatge romangui al centre de 
les nostres polítiques.

TRIBUNA POLÍTICA

PRIORITATS PER AL MASNOU

Superat l’equador del mandat, i havent 
retut comptes de la feina feta fins ara 
amb veïns i veïnes, posem la mirada en 

El Govern d’ERC i PSC vota en contra de 
millorar les mesures destinades a aturar 
els desnonaments al nostre municipi.

Només al juliol es van produir al Masnou 
dos desnonaments. Preocupats per 
aquesta problemàtica i després de reunir-
nos amb la Regidora d’Acció Social i de fer 
una bateria de preguntes al Ple del juliol 
per saber com s’aborda el tema des de 
l’Ajuntament, vam presentar al darrer 
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Romà López 
Portaveu del Grup 
Municipal de Jx-
CAT-Units

El tema estrella de debat aquest mes és 
el pressupost per a l’any que ve, però 
també hem de recordar que és el Mes 
dels Infants, la Festa de la Gent Gran i el 
25-N contra la violència masclista, tres 
col·lectius vulnerables que requereixen 
tota la nostra atenció i el compromís pel 
bé comú.

#Pressupost22
Sabeu en què consisteix el pressupost 
municipal? Algú us ho ha explicat? I si no és 
el cas, us agradaria que us ho expliquessin 
amb detall? Si no ho fa el Govern, nosaltres 
estem a la vostra disposició per fer aquesta 
funció de servei públic. Teniu tot el dret 
a conèixer on van els diners que venen 
de les vostres butxaques (segons la 
capacitat econòmica de cadascú) i que 
contribueixen a les despeses públiques 
que fan progressar el nostre poble. I el 
pressupost que es duu al Ple té encerts 
i té carències, com qualsevol altre. Però, 
d’entrada, té un apartat d’inversions 
irreal. Per què? Hi ha una partida 
d’expropiació del pati del Casino valorada 
amb 310.000 euros que un tribunal 
d’expropiacions podria incrementar fins a 

3 milions d’euros. I això vol dir endeutar-se. 
Per tant, cal ser exigents amb els diners 
del poble.

#FesSentirLaTevaVeu
Hem endegat una campanya per conèixer 
l’opinió i escoltar els nostres veïns i veïnes. 
Però també la xarxa de vida que són 
totes les entitats que treballen pel nostre 
poble. Ho fem a través d’una enquesta 
anònima, amb reunions de treball i el porta 
a porta, que ens tindrà ocupats sis mesos. 
L’objectiu: aconseguir 100 idees de millora 
pel Masnou. Això ens permetrà conèixer 
el batec de cada barri, cadascun amb les 
seves necessitats i propostes de futur. 
Escoltarem tothom i fruit d’això farem 
propostes al Govern, com estem fent els 
darrers mesos.

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

Més informació: 

Grup Municipal 
de Cs

TRIBUNA POLÍTICA

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