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S’apropen les festes de Nadal, i un mes de desembre amb una densa i important
programació festiva i comercial. L’Ajuntament i les entitats de la vila organitzen
un seguit d’activitats que ompliran de vida els carrers del Masnou, després d’uns
temps difícils. Hi haurà activitats per a infants i per a totes les edats, i ressalto molt
especialment la col·laboració dels comerços locals, senyal de qualitat i proximitat, que
ajuden a cohesionar i tirar endavant el nostre municipi.
Arribem al mes de desembre amb els pressupostos aprovats. Un pressupost de més de
28 milions pensat per donar resposta a les conseqüències de la crisi de la pandèmia,
però, també, pensant en la recuperació. Hem fet una previsió d’inversió de 3 milions
i mig d’euros, en què destaquen els àmbits de la sostenibilitat, la via pública i els
parcs i zones verdes. Malgrat la crisi que vivim, anem donant suport a la reactivació
econòmica: vint empreses de nova creació l’any 2020, el Premi d’Emprenedoria Jove,
els plans d’ocupació local i, ara, l’activitat comercial d’aquestes dates. També tenim
la molt bona notícia del desestiment per part d’ADIF d’instal·lar al poble les pantalles
acústiques. La unió de tots els ajuntaments afectats i les al·legacions que hi hem
presentat tots plegats han deixat al calaix un projecte desafortunat.
Enguany gaudirem d’algunes novetats: una Nacional II per on podrà passar la Cursa
de Sant Silvestre i la Cavalcada de Reis. Una carretera que haurà de deixar d’existir per
esdevenir un carrer del nostre municipi. Gaudim de les festes de Nadal. No oblidem,
però, que la pandèmia no s’ha acabat i que, per tant, hem de continuar actuant amb
prudència i mesura. No oblidem tampoc la necessitat de la vacunació de la grip. Bones
festes i esperem un any 2022 amb molta esperança i ganes de tornar a la normalitat.
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NADAL

Un Nadal ben especial
L’Ajuntament i bona part de les entitats del Masnou, a punt per tornar
a celebrar unes festes similars a les d’abans de la pandèmia
SOLIDARITAT

Diverses entitats organitzen
una festa el 19 de desembre
en benefici de La Marató
de TV3. A banda, es poden
donar joguines fins al 31 de
desembre per ajudar els Reis
d'Orient i el Pare Noel

Arribada al port dels Reis d'Orient el 5 de gener del 2020. RAMON BOADELLA

E

l Masnou es prepara per
tornar a viure unes festes de
Nadal semblants a les que
se celebraven abans de la irrupció
de la pandèmia de la COVID-19.
Malgrat que s’ha registrat un
repunt en el nombre de contagis
des del mes de novembre, tot
indica que la vacunació massiva
està fent d’escut i que, a diferència
de l’any passat, es podran
celebrar de manera presencial els
tradicionals actes de Nadal. Amb
tot, cal parar atenció a les mesures
preventives que decretin en cada
moment les autoritats sanitàries.
Sens dubte, la mascareta
continuarà sent un element
indispensable.
La Fira de Nadal, que torna
després de la cancel·lació de la
del 2020, donarà el tret de sortida
al Nadal masnoví. S’instal·larà
el dissabte 11 i el diumenge 12
de desembre a la plaça Nova de
les Dones del Tèxtil. A més de
parades nadalenques, hi haurà
actuacions, tallers i activitats per

a totes les edats (vegeu la pàg. 5).
Un altre clàssic nadalenc vinculat
a la dinamització comercial és la
campanya “Queda’t”, que tornarà
a sortejar vals entre les persones
que facin compres als comerços
locals (vegeu la pàg. 5). Ara bé, un
dels esdeveniments més genuïns
del Nadal masnoví és, sens dubte,
la sopa de pedres. Se servirà el
18 de desembre a la plaça Nova
de les Dones del Tèxtil, després
de la cercavila que tindrà lloc a
partir de les 19 h. L'endemà, el
diumenge 19, la música omplirà
l’escenari de l’Espai Escènic Iago
Pericot, amb el Concert de Nadal
que oferirà a les dotze del migdia
la Coral Xabec acompanyada de la
Coral Polifònica Joia d’Alella i una
big band de jazz amb joves talents
musicals.

A ningú no se li escapa que, per
als nens i nenes, els autèntics
protagonistes del Nadal, el
moment més esperat de les festes
és l’arribada dels Reis d’Orient,
que, com de costum, serà al port
del Masnou. La gran novetat
d’enguany és que bona part
del recorregut de la cavalcada
discorrerà pel Camí Ral. Abans, del
27 al 30 de desembre, el Nadalem
haurà omplert el Complex
Esportiu de tallers, jocs i altres
activitats per als infants d’entre
0 i 12 anys i les seves famílies.
El tió gegant, que s’instal·larà
a la plaça de Marcel·lina de
Monteys el 19 de desembre, és
un altre clàssic de les activitats
nadalenques pensades per a la
canalla. Consulteu les pàgines
6 i 7 i l’agenda de les pàgines

NOVETAT

Bona part del recorregut de la
cavalcada discorrerà pel Camí
Ral (N-II)

Bastonades al Tió el Nadal anterior a
la pandèmia. RAMON BOADELLA

8 i 9 per conèixer més detalls
de la programació infantil. A
més, els i les joves del Masnou
poden participar en els tallers
que s’organitzen a Ca n’Humet,
agrupats en la programació del
#DesembreJove.
Val a dir que els nens i les nenes
també podran participar en
la Cursa de Sant Silvestre,
organitzada per La Sansi, que
aquest any tindrà lloc el 26 de
desembre. Hi haurà curses per a
adults i infantils. Totes estrenaran
recorregut a l’N-II (vegeu la
pàg. 21). Un altre esdeveniment
relativament esportiu, però
sobretot refrescant, serà el
primer bany de l’any. Tindrà lloc
l’1 de gener, a la platja d’Ocata,
davant el Club Ocata Vent.
Tothom qui vulgui participarhi s’hi ha d’inscriure abans a
www.ocatavent.com o a www.
natacioelmasnou.wordpress.com.
Com no podia ser de cap altra
manera, la solidaritat també serà
ben present en el Nadal masnoví.
Diverses entitats organitzen la
Festa Familiar Solidària per a
La Marató de TV3. S’instal·larà
a la zona superior del parc de
Vallmora, el 19 de desembre,
d’11 a 14 h. A més de diverses
activitats i actuacions, s’hi podran
trobar guardioles per fer donatius
a La Marató, dedicada enguany a
la salut mental. A banda, tothom
qui ho vulgui podrà donar
joguines i dolços per col·laborar
amb el tió, el Pare Noel i els Reis
d’Orient i que cap infant no es
quedi sense regal. Vegeu els
punts de donació a la pàgina 9
(agenda de Nadal).

Es poden consultar tots els actes de Nadal a l’agenda de les pàgines 8 i 9. L’Ajuntament agraeix la implicació
de totes les entitats que n’organitzen o que hi col·laboren.
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La Fira de Nadal torna al
Masnou plena de novetats
S’habilita un trenet per arribar-hi
amb comoditat

E

l tradicional mercat
nadalenc comptarà amb
més d’una trentena de
parades de comerços locals i
d’artesania.

a la plaça de Ramón y Cajal, als
voltants de la Fira i a l’entorn de
la cantonada entre els carrers de
la Mare de Déu de Núria i el de
Joan Miró.

Se celebrarà el dissabte
11, de 10 a 21 hores,
i el diumenge 12 de
desembre, de 10 a 20
hores. Quedarà ubicada
a la plaça Nova de les
Dones del Tèxtil.
L’Ajuntament habilita
enguany un trenet
per facilitar els
desplaçaments del
públic de la Fira de
Nadal. Tindrà parades

PROGRAMA DE LA FIRA DE NADAL
DISSABTE 11 DE DESEMBRE
A les 10 h

Obertura de la Fira de Nadal.

De 10 a 21 h

Mostra dels vermuts catalans guanyadors
dels Premis Vinari.

De 10.30 a 13.30 h

Visita del Mickey i la Minnie.

D’11 a 13 h

Jocs infantils amb Lleureka.

D’11.30 a 13.30

Elfa malabars.

De 12 a 13 h

Enotast, degustació de productes locals.
Tiquets: www.quedat.com.

De 12 a 13.30 h

Actuacions. EMMUM i Kids&Us.

De 17 a 20 h
A les 18 h

Elfa malabars.
Visita del Pare Noel.
Actuacions. Cor Scandicus i Maribell Ball.

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
De 10 a 20 h
De 10.30 a 13.30 h

Mostra de cerveses a càrrec del Mas Vell.
Visita del Mickey i la Minnie.
Tió amb sorpreses.

D’11 a 13 h

Manualitats amb Fem Fira.

De 12 a 13 h

Actuació. Estudi 15.

De 17 a 20 h

Elfa malabars.

De 17.30 a 18.30 h

Actuació. Màgic Mar.

Les compres al comerç
local tenen premi

T

orna la campanya “Queda’t
al Masnou”, que enguany
es realitzarà de l’1 de
desembre fins al 5 de gener. Amb
l’objectiu de promocionar el
comerç i el producte local, aquest
any se sortegen 3.000 euros
repartits en 10 vals de compra de
300 euros, que es podran gastar
en establiments del municipi. El
sorteig es durà a terme el divendres
14 de gener de 2022 a les 11.30
hores al Mercat Municipal.
Per participar-hi, s’ha d’omplir
una butlleta amb tres segells

de comerços o restaurants del
Masnou, i dipositar-la, fins al
divendres 7 de gener de 2022 a
les 14 hores, a qualsevol de les
urnes que trobareu a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC),
l’Edifici Els Vienesos, l’Edifici
Centre, l’Oficina de Turisme
(Casa de Cultura) i al punt
d’informació municipal de la
Fira de Nadal que s’instal·larà
els dies 11 i 12 de desembre a
la plaça Nova de les Dones del
Tèxtil. A més a més, es regalarà
una bossa reutilitzable per cada
butlleta de participació.
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NADAL

Jocs i tallers a dojo al Nadalem del Complex Esportiu
El Masnou torna a acollir actes ben diversos durant tot el desembre perquè els
nens i nenes gaudeixin de la màgia del Nadal

E

l Complex Esportiu torna a
acollir enguany el Nadalem,
un dels reclams més
esperats pels nens i nenes del
Masnou durant aquestes festes.
Tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i 30
de desembre, d’11 a 13 h i de 16
a 20 h, per tal que tots els infants
puguin gaudir d’una oferta ben
variada de jocs, tallers i altres
activitats. S’adreça especialment
a nens i nenes d’entre 0 i 12 anys
i les seves famílies. Algunes de
les activitats seran permanents,
com My little carnival, el
trenet de Nadal, un circuit de
psicomotricitat, una carpa de circ
i una zona d’inflables.
Infants jugant a l'edició del desembre del 2019. RAMON BOADELLA
A més, val la pena destacar
que els matins dels dies 28
i 29 tindran lloc dos tallers
educatius del Museu de
Matemàtiques de Catalunya. El
primer s’anomena “Les cúpules
de Leonardo”. Es tracta d’una
activitat col·laborativa pensada
per a infants que tenen 6 anys
o més. Els que són més petits
també hi poden participar
si van acompanyats d’algun
familiar. L’objectiu és construir
cúpules, de manera que,
mentre juguen, treballaran la
geometria, les habilitats manuals i
comunicatives, l’abstracció...
L’altre taller és “City lights”, un joc
d’estratègia ideat per a infants
a partir dels 9 anys, si bé també
poden participar-n’hi de més
menuts si van acompanyats d’un
familiar. S’assembla al popular
tres en ratlla, però amb molta
més variabilitat, de manera que
l’estratègia guanyadora és molt
més difícil de trobar. Més enllà
d’aquests tallers i de les activitats
permanents, diverses entitats
del municipi n’organitzaran

d’altres durant els quatre dies del
Nadalem. Per facilitar-hi l’entrada,
s’habilitarà una cua inclusiva.
REIS D’ORIENT
La Cavalcada del vespre del 5
de gener és, probablement,
l’esdeveniment nadalenc que
més il·lusió provoca als nens i
les nenes. Ses Majestats ja han
comunicat a l’Ajuntament que
arribaran en vaixell al port, com
cada any, pels volts de les sis de
la tarda.
La novetat més important
d’enguany és que la Cavalcada
recorrerà bona part del Camí Ral
(N-II), resseguint la façana litoral
del barri d’Ocata fins al carrer del
President John F. Kennedy. Aquí

APRENDRE JUGANT

El Museu de Matemàtiques de
Catalunya realitza dos tallers
els dies 28 i 29: "Les cúpules de
Leonardo" i "City lights"

és on s’introduiran cap a l’interior
del municipi per completar
un itinerari que acabarà a la
plaça de Ramón y Cajal. Per tal
que tots els infants puguin fer
arribar les seves cartes a Melcior,
Gaspar i Baltasar, els carters
reials s’instal·laran en petits
campaments els dies 2, 3 i 4 de
gener, en diversos barris del
Masnou (vegeu la programació
dels carters i el recorregut de la
Cavalcada a la pàg. 6).
MÉS ACTIVITATS
La programació infantil del Nadal
masnoví arrenca ben d’hora, amb
L’Hora del Conte que organitza
la Bibioteca Joan Coromines l’11
de desembre, a les 11 h
(El Nadal d’en Pere Perot). Aquell
mateix dia, Fem Fira El Masnou
(616 014 133 / femfiraelmasnou@
gmail.com) durà a terme un taller
per fer fanalets. Els infants que
gaudeixen amb les manualitats
també poden anar el dia 13,
a les 17.30 h, a la Biblioteca
Joan Coromines a fer corones
de Nadal.

Un altre esdeveniment
entusiasmant és el tió, que
s’instal·larà a la plaça de Marcel·lina
de Monteys el 19 de desembre,
a les 11 h. S’hi habilitarà una cua
inclusiva per tal que tots els nens
i nenes puguin donar-li cops de
bastó perquè cagui regals. Una
mica més tard, els dies 21 i 23, al
Mercat Municipal, s’hi podran
escoltar els relats d’un contacontes.
A banda, es podrà fer volar la
imaginació amb el teatre de titelles
que es representarà a la plaça Nova
de les Dones del Tèxtil els dies
22 i 23. En aquest mateix indret
s’hi col·locarà una bola de Nadal
gegant, el dia 23. Compartirà espai
i lloc, durant tot el dia, amb el Pare
Noel. Qui vulgui veure’l en persona,
pot acostar-s’hi també el dia 24, ja
que s’ha compromès a passejar-s’hi
just abans de la nit de l’any en què
està més enfeinat. Sort que sap fer
màgia!

Consulteu l’agenda de Nadal
(pàg. 8 i 9)
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AGENDA NADAL
DESEMBRE
Dijous 9
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.

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.
Inclou la Mostra dels Premis Vinari
de Vermuts 2021.
Ho organitza: El Masnou
Comerç, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou.

10 i 11 h
Lloc: Mercat Municipal
Cors al Mercat
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)

8

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2021

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.

Dos torns: 17 i 18.30 h
Lloc: Ca n’Humet (1r pis)
Taller infantil: Fem un rei fanalet
Elaboració de fanalets amb material
reciclat per dur-los a la cavalcada
dels Reis d’Orient. Donatiu: 3
euros. Inscripcions: 616 014 133 i
femfiraelmasnou@gmail.com.
Organitza: Fem Fira El Masnou.

Diumenge 12
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.
Inclou la Mostra dels Premis Vinari
de Vermuts 2021.
Ho organitza: El Masnou
Comerç, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou.

Dilluns 13
De 17.30 a 19 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines.
Taller: Corona de Nadal
Taller familiar de decoració
nadalenca. Gratuït, cal inscripció.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

Divendres 17
De 18 a 20 h
Lloc: Espai Jove Ca n’Humet
Taller de moda sostenible
Confecció de peces de vestir
i complements a partir de la
reutilització i el reciclatge de roba.
Activitat del #DesembreJove.
Inscripcions: pij@elmasnou.cat,

93 557 18 43 i www.elmasnou.cat/
agenda.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

D’11 a 14 h
Lloc: Parc de Vallmora
(zona superior)

18 h
Lloc: Ca n’Humet (1r pis)

per a La Marató de TV3
Amb tallers, actuacions, jocs
de carrer, l’arbre dels desitjos,
paradetes... Hi haurà guardioles per
recollir donacions per a La Marató
de TV3, dedicada enguany a la salut
mental.
Ho organitzen: Fem Fira El
Masnou i Lleureka Projectes
Educatius, amb la col·laboració
d’entitats del municipi, voluntaris
i voluntàries, estudis de dansa i
paradistes, entre d’altres.

Taller: Portaespelmes nadalenc
Adreçat a adolescents. Elaboració
de portaespelmes reciclant pots de
vidre. Donatiu: 4 euros.
Inscripcions: 616 014 133 i
femfiraelmasnou@gmail.com.
Ho organitza: Fem Fira El Masnou.

Dissabte 18
12 h
Lloc: Mercat Municipal
Cors al Mercat
Concert del Cor Scandicus.
Ho organitza: Mercat Municipal.

19 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Sopa de pedres
Hi haurà una cercavila i es repartirà
a tothom el tradicional brou de la
carismàtica sopa de pedres.
Ho organitzen: Ajuntament del
Masnou i Colla de Diables.

Diumenge 19
11 h
Lloc: Plaça de Marcel·lina de
Monteys
Tió gegant
Al Masnou ha arribat un tió ben
gros, gegant. Si li canteu la cançó i
li piqueu ben fort, us cagarà molts
regals. Amb cua inclusiva.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Festa familiar solidària

12 h
Lloc: Espai Escènic (Ca n’Humet)
Concert de Nadal
La Coral Xabec, acompanyada de la
Coral Polifònica Joia d’Alella i d’una
big band formada per joves talents
musicals, proposa una celebració
amb nadales i cançons tradicionals
a ritme de jazz.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou.

Dimarts 21
18 h
Lloc: Mercat Municipal
Contacontes de Nadal
Contes tradicionals de Nadal.
A càrrec d’Espectáculos Cortina.
Ho organitza: Mercat Municipal
del Masnou.

Dimecres 22
18 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Teatre de titelles de Nadal
Tota la màgia dels titelles.
A càrrec d’Espectáculos Cortina.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou.

Dijous 23
Tot el dia
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Visita del Pare Noel

Ho organitza: El Nou Masnou.
Tot el dia
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil

AGENDA NADAL
Dimecres 29

Bola de Nadal gegant
Bola amb la neu com a protagonista.
Infants i adults podran entrar-hi per
jugar i fer-se fotos.
Ho organitza: El Nou Masnou.

De 18 a 20 h
Espai Jove Ca n’Humet
El Tast, joc d’escape
Joc cooperatiu entre equips formats
per 4 o 5 persones. Activitat del
#DesembreJove.
Inscripcions: pij@elmasnou.cat,
93 557 18 43 i www.elmasnou.cat/
agenda.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou.

11 h
Lloc: Mercat Municipal
Contacontes de Nadal
Contes tradicionals de Nadal. A
càrrec d’Espectáculos Cortina.
Ho organitza: Mercat Municipal
del Masnou.

18 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Teatre de titelles de Nadal
Tota la màgia dels titelles. A càrrec
d’Espectáculos Cortina.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou.

Divendres 24
Tot el dia
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Visita del Pare Noel
Ho organitza: El Nou Masnou.

Diumenge 26
10.30 h
Lloc: N-II, davant l’Ajuntament
42a Cursa Sant Silvestre
del Masnou
Cursa de 5 km per a adults i curses
infantils de 800 i 400 m. Inclosa al
calendari de la Federació Catalana
d’Atletisme.
Inscripcions obertes a tothom a
www.santsilvestredelmasnou.com.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i La Sansi, amb el suport
de la Diputació de Barcelona, el
Consell Esportiu del Maresme i la
Federació Catalana d’Atletisme.

Dilluns 27
Del 27 al 30 de desembre
D’11 a 13 h i de 16 a 20 h
Lloc: Complex Esportiu
Nadalem Infantil
Adreçat a famílies amb infants de
0 a 12 anys. Amb espais i activitats
diferenciats per edats: circuit de
psicomotricitat, una gran carpa
del circ, tallers, jocs gegants, zona

Ho organitza: Ajuntament del

GENER
d’inflables i un trenet de Nadal.
A més, els matins dels dies 28 i
29 tindrà lloc un taller educatiu
i col·laboratiu per construir les
cúpules de Leonardo i el joc
d’estratègia City Lights, a càrrec
del Museu de Matemàtiques de
Catalunya. S’habilitarà una cua
inclusiva per a l’accés al Nadalem.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració
d’entitats del municipi.

De 18 a 20 h
Lloc: Espai Jove Ca n’Humet
Torneig de futbolí

Premis: dues entrades dobles per
assistir a l’Espai Escènic Iago Pericot
o un passi per provar el gimnàs del
Complex Esportiu. Activitat del
#DesembreJove.
Inscripcions: pij@elmasnou.cat,
93 557 18 43 i www.elmasnou.cat/
agenda.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Dimarts 28
De 18 a 20 h
Espai Jove Ca n’Humet
Torneig de FIFA’21
de PlayStation 5

Premis: dues entrades dobles per
assistir a l’Espai Escènic Iago Pericot
o un passi per provar el gimnàs del
Complex Esportiu. Activitat del
#DesembreJove.
Inscripcions: pij@elmasnou.cat,
93 557 18 43 i www.elmasnou.cat/
agenda.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Masnou.

Dimarts 4
De 17 a 20 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Carter reial
Veniu a lliurar les vostres cartes
al campament reial! Amb cua
inclusiva.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Dimecres 5

Dissabte 1
12 h
Lloc: Platja d’Ocata, davant
d’Ocata Vent
Primer bany de l’any
Vine a banyar-te al nostre mar per
encetar el 2022 amb bon ambient!

Inscripcions:
www.elmasnou.cat/agenda,
www.ocatavent.com i
www.natacioelmasnou.wordpress.com.

Més informació:
primerbanydelanyelmasnou@
gmail.com i natacioelmasnou@
gmail.com.

Diumenge 2
D’11 a 13 h
Lloc: Parc del Llac
Carter reial
Veniu a lliurar les vostres cartes
al campament reial! Amb cua
inclusiva.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou.

De 17 a 20 h
Lloc: Plaça de Ramón y Cajal
Carter reial
Veniu a lliurar les vostres cartes
al campament reial! Amb cua
inclusiva.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

Dilluns 3
De 17 a 20 h
Lloc: Jardins dels Països Catalans
Carter reial
Veniu a lliurar les vostres cartes
al campament reial! Amb cua
inclusiva.

De 18 a 21 h
Lloc d’inici: Plaça d’Europa (port
esportiu)
Cavalcada de Reis
La nit més màgica de l’any arriba
al Masnou. Els Reis d’Orient
tornen a desembarcar al port, on
iniciaran el recorregut per la vila.
Els acompanyarà una comitiva de
carrosses decorades per diverses
entitats masnovines. Amb intèrpret
de llengua de signes catalana.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració de la
Comissió de Festes.
RECOLLIDA DE JOGUINES I
DOLÇOS DE NADAL
Del 21 de novembre al 31
de desembre.
Diverses entitats del municipi
organitzen una recollida de
joguines per ajudar el Pare Noel i
els Reis d’Orient.
Punts de recollida: La Gioconda
(c. de Sant Miquel, 14; de dilluns
a divendres, de 9.30 a 13.30 h i
de 16.30 a 20 h, i dissabtes, de
9.30 a 13.30 h), Creu Roja (N-II,
km 636; de dilluns a dijous, de 9
a 14 h i de 16 a 18, divendres, de
9 a 14 h), Centre de Distribució
d’Aliments la Sitja (c. de Cuba,
6; dilluns i dimecres, de 16 a 19
h, i dimarts, dimecres, dijous i
divendres, de 10 a 13 h)
i a l’Equipament Cívic Els
Vienesos* (c. de la Segarra,
14; de dilluns a divendres,
de 15 a 21 h). *Fins al 23 de
desembre.
Ho organitzen: Creu
Roja i Vida Significativa,
amb la col·laboració
de l’Ajuntament del
Masnou.
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El pressupost del 2022 supera els 28 milions d’euros
La remunicipalització de les escoles bressol i la dotació per a SUMEM, la
nova empresa municipal, són les principals novetats d’uns comptes que
s’expandeixen més de 2,5 milions d’euros respecte al 2021

E

l pressupost de l’Ajuntament per al 2022, aprovat de forma inicial al
Ple municipal del 18 de novembre, equilibra la previsió d’ingressos
i despeses en 28.169.759 euros. Això representa un augment
respecte al del 2021 de 2.675.168,92 euros, un 10,49% d’increment. Val
a dir, però, que aquesta comparació es fa entre els pressupostos inicials.
S’espera, segons va precisar l’alcalde, Jaume Oliveras, que l’any vinent
es modifiquin els comptes a l’alça, quan es tanqui l’exercici anterior i s’hi
puguin incorporar els romanents de tresoreria, tal com s’ha fet enguany
al Ple extraordinari celebrat el 6 de maig del 2021.
L’alcalde, que té assignades directament les competències d’Hisenda,
va explicar a la sessió del 18 de novembre que una part molt

Ràtio legal d'endeutament
Total deute viu
Drets reconeguts nets,
operacions corrents

significativa del creixement en les despeses de personal s’explica per la
recuperació de la gestió directa de les dues escoles bressol municipals,
fet que s’hauria de produir el setembre del 2022. En conjunt, la despesa
prevista per a les polítiques d’educació augmenta en 114.520 euros (un
24% respecte al 2021).
A banda, els comptes generals del consistori per al 2022 incorporen
el pressupost de la nova empresa municipal SUMEM SL, que els
propers mesos començarà a gestionar l’estacionament regulat i els
aparcaments municipals. S’ha de precisar que són 623.977 euros que
cal sumar al pressupost de 28.169.759 euros. En definitiva, en ambdós
casos està inclosa l’absorció del personal d’aquests serveis, que
actualment es presten a través d’empreses concessionàries. En paral·lel,
i quant als diners que es dediquen a personal, val la pena destacar la
previsió de convocar nous plans d’ocupació finançats íntegrament amb
recursos propis.
Més enllà d’aquests dos conceptes totalment nous als pressupostos
masnovins, l’alcalde va destacar que els comptes per a l’any que ve
“tenen una forta càrrega social”. En concret, la dotació per a l’àmbit
d’Acció Social augmenta en 182.670 euros. Oliveras també va posar
l’accent en les inversions que es dedicaran a la sostenibilitat. “S’hi
destinaran prop d’1 milió d’euros”, que es finançaran, segons va
especificar, en bona part amb els fons europeus Next Generation. Va
citar alguns exemples, com les comunitats energètiques d’autoconsum
o la creació d’aparcaments i punts de recàrrega per a bicicletes i

UN PRESSUPOST
DE REACTIVACIÓ

VIUEN PER SOBRE
DE LES NOSTRES
POSSIBILITATS

Aprovem un pressupost de més de 28
milions d’euros amb una forta inversió
i de resposta a la crisi, acompanyat de
la xifra més baixa d’endeutament que
ha tingut l’Ajuntament des del 2005.
Prioritza el manteniment i la millora
dels serveis municipals, i àmbits com
l’acció social, l’educació, l’habitatge, les
polítiques d’igualtat, el medi ambient
i la mobilitat. Una inversió que reforça
la sostenibilitat (mobilitat i energia), la
millora de carrers i voreres, les zones
verdes i el complex poliesportiu. Un
pressupost de resposta a la crisi i alhora
que mira el present i el futur.

Un pressupost continuista que incideix
en el model de poble dormitori d’ERC i
PSC. Un pressupost amb pocs recursos
per a àmbits com la gent gran, infància,
foment de l’ocupació, la dinamització
comercial o les actuacions en favor de la
sostenibilitat. La classe política masnovina,
en canvi, segueix sortint molt ben parada
del pressupost. Estem d’acord que calen
condicions dignes per fer política, però
potser al Masnou no cal tenir pràcticament
tot el Govern alliberat i amb els sous més
alts que permet la llei.
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Més informació: femmasnou.cat/
pressupost2022

RIGOR I AMBICIÓ PER
A MILLORS POLÍTIQUES
SOCIALS I MÉS
INVERSIONS
És un pressupost amb rigor i ambició, que
dona continuïtat als projectes encetats pel
Govern i, alhora, n’incorpora de nous. Un
esforç econòmic que incideix especialment
en les polítiques socials amb projectes per
a l’atenció dels més febles, com gent gran
(Radars), els sensesostre (Sostre 360º), infants
i famílies vulnerables (SIAF) i dones (SIAD), i
en polítiques d’habitatge amb l’increment
d’ajuts de lloguer. Destaquen els 3,5 milions
d’euros en inversions per als projectes de
resiliència vinculats als fons Next Generation,
per a accessibilitat, mobilitat, urbanitzacions
de carrers o les millores d’equipaments
esportius i educatius.

INSTITUCIONAL
DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS PER POLÍTIQUES DE DESPESA

Administració financera
i tributària: 6%

Deute públic: 4%
Seguretat i mobilitat
ciutadana: 11%

Serveis de caràcter
general: 12%

Habitatge i
urbanisme:
12%

Òrgans de
govern: 4%
Altres: 4 %
Comerç, turisme
i petites i mitjanes
empreses: 2%
Indústria i
energia: 1%

Benestar
comunitari:
13%

Esport: 7%
Cultura: 4%
Medi ambient: 7%
Educació: 6%
Sanitat: 1%

Serveis socials i promoció social: 6%

altres ginys i vehicles elèctrics. En global, s’ha previst una import total
per a les inversions de 3.543.536,59 euros, xifra que representa un
creixement del 77,74% en comparació amb el 2021. En aquest apartat,
l’alcalde va destacar les actuacions previstes en el manteniment de la
via pública i del clavegueram, entre d’altres.

“És un pressupost ambiciós, però, alhora, rigorós”, va afirmar Oliveras,
just abans de precisar que el consistori tancarà el 2021 amb un
endeutament del 30,38% (7.291.792,07 euros). “Són 54.000 euros
menys que fa un any; és la xifra més baixa d’endeutament d’aquest
Ajuntament des de l’any 2005”, va subratllar.

INVERSIONS
Projecte

Crèdit inicial

Mobiliari, utillatge i instal·lacions diversos

10.000,00 €

Comunitats energètiques (Next Generation)

339.956,76 €

Quatre aparcaments segurs per a bicicletes (Next Generation)

155.713,09 €

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics (Next Generation)

145.000,00 €

Pla de xoc i accessibilitat de voreres i calçades

380.000,00 €

Inversions de manteniment d'infraestructures

50.000,00 €

Passatge de la Riera

150.000,00 €

Urbanització de l'espai de Can Mandri

180.000,00 €

Millores al parc de Caramar

150.000,00 €

Inversió als jardins del Mil·lenari

293.000,00 €

Inversions en sistemes d'informació i processos

30.000,00 €

Expropiació del pati del Casino

310.000,00 €

Reurbanització del carrer de R. de Casanova

350.000,00 €

Urbanització del carrer de Xile

75.000,00 €

Millores en equipaments educatius

100.000,00 €

Cobertes de la piscina i el pavelló

314.600,00 €

Inversió al Complex Esportiu

455.266,74 €

Adequació de l'espai de skate

15.000,00 €

Adquisició d'immobles

40.000,00 €
3.543.536,59 €

AUTOBOMBO 2022

MÁS DE LO MISMO,
ES DECIR,
CADA AÑO PEOR

UN PRESSUPOST
FET D’ESQUENA
A LA GENT

Ens han venut que aquest pressupost
compleix els objectius de sostenibilitat i
reactivació. Res més lluny de la realitat: és
senzillament continuista. Malgrat havernos reunit amb l’alcalde per debatre
propostes diferents, cap no s’ha tingut
en compte. Nosaltres enteníem que, tot
i que el pressupost ordinari era difícil de
modificar, les inversions havien de ser
més realistes i havien d’atendre la millora
de la gestió del dia a dia. Per aquesta raó
vam apostar per un pla de xoc de voreres
i calçades. El que cal és deixar-se de
projectes d’autobombo i prioritzar les
necessitats reals del poble.

Un presupuesto que aumenta sus ingresos por
la enésima subida del IBI, situando la presión
fiscal que padecen los vecinos en la franja más
alta de lo que permite la ley, ya de por sí es un
presupuesto fracasado. Y claro, como a costa
del contribuyente los ingresos suben, no hay
incentivo para que el Gobierno mire de optimizar
los recursos para cubrir sus servicios municipales.
Es fácil hacer más con más, pero lo que creo que
deberíamos exigir es hacer más con menos.

Com cada any, tenim un pressupost
que únicament respon a les necessitats
polítiques del Govern, decidit des d’un
despatx amb càlcul electoralista. Només
tindrem pressupostos que responguin a les
necessitats de la ciutadania quan estiguin
estretament lligats a un procés permanent
de participació. Per això caldria capgirar el
funcionament actual de l’Ajuntament: posar
en marxa les taules de barri amb la implicació
d’associacions veïnals i crear consells
sectorials lligats a cada regidoria (joventut,
sanitat, educació, etc.) amb la implicació dels
col·lectius interessats. Fins que això no passi,
ens abstindrem de valorar cap pressupost.

Además es un presupuesto que no contempla
las inversiones necesarias para mantener
en buen estado los dos campos de fútbol
municipales, ni para la instalación de más
cámaras de vigilancia en las entradas del
municipio y en ciertas calles, por lo que nuestro
voto fue negativo a su aprobación.
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VOTACIONS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 18 DE NOVEMBRE DEL 2021

Inici de l’expedient de
reversió de les escoles bressol
municipals.

SÍ
PSC,
16 ERC,
JxCAT-Units i CUP

ABSTENCIÓ

2 Fem Masnou

Aprovació inicial del canvi
de la forma de gestió de les
escoles bressol municipals.

18

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

Aprovació inicial del
pressupost general de
l’Ajuntament del Masnou
per a l’exercici 2022, bases
d’execució i plantilla.

12

ERC i PSC

Aprovació de la relació de
llocs de treball de l’exercici
2022 de l’Ajuntament
del Masnou.

12

ERC i PSC

Devolució de les garanties
complementàries i definitives
de les concessions dels serveis
de temporada de la platja, per
al període 2013-2017.

11 ERC i PSC

Masnou i
5 Fem
JxCAT-Units

Aprovació del Text refós
de la modificació puntual
del PGOUM en el sector 10
Llevant, “La Colomina” N3.

12

ERC i PSC

1

CUP

Suspensió potestativa de
llicències i tramitacions en
l’àmbit del parc del Llac i de
les finques qualificades de
sistema d’espai lliure al carrer
de Sant Jordi.

12

ERC i PSC

1

CUP

Declaració institucional
presentada pel Grup
Municipal d’ERC per
al traspàs real de Rodalies
a la Generalitat.

18

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

Declaració institucional
presentada pel Grup
Municipal de Cs per a l’adhesió
al programa d’ONU-Dones
“Ciutats segures i espais
públics segurs”.

UNANIMITAT

Declaració institucional
presentada pels grups
municipals d’ERC i PSC amb
motiu del 25 de novembre,
Dia Internacional contra la
Violència envers les Dones.

UNANIMITAT

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2021

2 Cs
2 Cs
8

8

Fem Masnou,
JxCAT-Units, Cs
i CUP

Fem Masnou,
JxCAT-Units,
Cs i CUP

* No s’inclouen els punts de l’ordre del dia del Ple que són de pur tràmit o en què no hi ha votacions.
* Quan el total de vots no suma 21 significa que no hi eren presents tots els regidors i regidores.

12

NO

3 Cs i CUP
3

Fem Masnou,
JxCAT-Units
i Cs

3

Fem Masnou,
JxCAT-Units
i Cs

2 Cs

INSTITUCIONAL

El Ple aprova el pressupost del 2022 amb la majoria
absoluta de l’Equip de Govern
Els grups de l’oposició voten en bloc contra els comptes proposats

E

l Ple municipal celebrat el 18
de novembre va aprovar el
pressupost de l’Ajuntament
del Masnou per a l’any 2022 (vegeu
les pàg. 10 i 11). Els comptes van
tirar endavant amb els 12 vots
favorables de l’Equip de Govern
(ERC i PSC) i els 8 vots en contra dels
grups de l’oposició (Fem Masnou,
JxCAT-Units, Cs i CUP). En aquesta
sessió plenària només van votar
20 dels 21 membres del Ple per
l’absència d’Isa Redaño, de Fem
Masnou. Exceptuant la CUP, tots els
grups de l’oposició van presentar-hi
esmenes, que van ser rebutjades
per la majoria absoluta de l’Equip
de Govern. La major part dels
arguments es van posar sobre la
taula a l’hora de debatre-les.
Neus Villarrubia, portaveu de
Fem Masnou, va detallar que les
esmenes del seu grup proposaven
dedicar més diners “a polítiques
d’ocupació, a la dinamització del
petit comerç i a la protecció dels
col·lectius que més han patit els
efectes de la pandèmia”, així com
polítiques “de medi ambient
i d’igualtat”. Per finançar-les,
plantejava rebaixar un 10% els
sous “de la classe política”, eliminar
“la figura dels assessors dels grups
municipals” i reduir a la meitat les
despeses “de protocol, publicacions
i propaganda governamental”.
“Diuen que estan d’acord en les
despeses que volem augmentar,
però no amb les reduccions
que proposem per finançarles”, va dir Villarrubia en relació
amb la resposta donada per
l’Equip de Govern. L’alcalde va
corroborar aquesta afirmació i
es va comprometre a reforçar les
despeses citades per Villarrubia
quan es puguin incorporar els
romanents de tresoreria, cap a
mitjans d’any.

Romà López, portaveu de JxCATUnits, va exposar les esmenes del
seu grup. Una d’elles plantejava
eliminar la despesa prevista per a
l’expropiació del pati del Casino,
uns 300 mil euros, i dedicar
aquests diners al manteniment
i millora de voreres i calçades.
“Deixin de banda els projectes
megalòmans”, va requerir López.
Una altra esmena de JxCAT-Units
proposava la instal·lació d’un
lavabo públic a la platja “que doni
servei tot l’any”. Per finançar-lo,
JxCAT-Units reduiria prop d’un
8% la partida d’inversions i
manteniment d’espais verds.
L’alcalde va recordar que s’ha
de donar compliment al procés
d’expropiació del pati del Casino
aprovat pel Ple i que la creació
d’una plaça pública en aquest
indret forma part del projecte de
transformació urbanística que
ha posat en marxa l’Equip de
Govern, “basat en la recuperació
d’espai públic per a la ciutadania”.
Sobre l’estat de voreres i calçades,
Oliveras va destacar que des del
2015 s’ha invertit més que mai al
Masnou en el seu manteniment
i millora i que es continuarà fent
això el 2022. Quant a la instal·lació
d’un lavabo públic a la platja,
l’alcalde va dir que s’ha d’analitzar
prèviament, adduint “motius
pressupostaris” i “l’incivisme”.
Frans Avilés, portaveu de Cs, va
detallar que les seves esmenes
proposaven dotar de més recursos
les polítiques d’habitatge, socials
i per a la promoció econòmica.
També, segons va dir, destinaven
més diners a les subvencions
esportives, les activitats d’infància
i joventut, i la dinamització del
Mercat Municipal. A més, va
demanar més finançament per
a la instal·lació de càmeres de

videovigilància i per comprar
material per a la Policia Local,
“bàsicament per a l’adquisició
de pistoles Taser”, concretava. A
banda, dedicarien 300 mil euros
per a millores als dos camps de
futbol del municipi.
Per obtenir aquests recursos,
també plantejaven cancel·lar
la provisió per a l’expropiació
del pati del Casino, així com
reduir o suprimir “partides
supèrflues, com les de protocol,
activitats institucionals, estudis
o butlletins”. Alhora, va proposar
la reducció de la subvenció
al transport públic. A més,
eliminarien la dotació per als
“aparcaments de bicicletes”,
vaticinant que es convertirien en
zones degradades. La tisora de Cs
també retallaria la dotació per a la
Festa Major, per evitar “tripijocs”, i
suprimiria el Ple de Riure.
L’alcalde va diagnosticar-li
“al·lèrgia a la cultura”, referint-se a
aquestes dues últimes retallades.
Quant a la resta, va respondre
que estaven “fora de lloc”, per
tractar-se en molts casos de
despeses compromeses, “com els
convenis per a l’autobús o altres
contractes”. Finalment, Oliveras
va convidar Avilés, amb certa
ironia, a conèixer el projecte dels
aparcaments per a bicicletes: “No
seran antres de perdició. Seran
segurs, tancats, videovigilats”.
“Les polítiques que marquen
aquests pressupostos sobre
habitatge, ocupació i participació
són tan distants a les nostres que
no podem entrar a negociarles; no les podem esmenar
ni aprovar”, va manifestar la
portaveu de la CUP, Mireia Noy. Va
admetre que l’Equip de Govern
sí que va acceptar “una dotació

econòmica per a la pista de
skate”, però que no s’han admès
altres com “recuperar pisos
buits i comprar-ne d’emergència
social”. També va reclamar el
“desplegament de la targeta
moneder” per a famílies i persones
amb dificultats econòmiques,
“amb una fórmula diferent a
l’actual, vinculada a la Sitja i la
Creu Roja”. Altres reclamacions
de la CUP que no s’han atès,
segons Noy, tenen a veure amb
les polítiques lingüístiques i el
combat al sensellarisme. També
va reclamar “una nova relació del
municipi amb el port i les platges” i
“la recuperació del litoral”. “No ens
ha semblat veure al pressupost
gaires euros per revertir la situació”,
va criticar. L’alcalde va respondre
que s’havia incorporat l’única
proposta concreta de la CUP (la
pista de skate) i que el tema del
litoral “s’escapa del pressupost”:
“Els convidem a fer-ne un debat
profund”.
Crònica sencera

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial del canvi
de la forma de gestió de les
escoles bressol municipals.
Del 2 al 17 de desembre.
Aprovació inicial del
pressupost general de
l’Ajuntament del Masnou
per a l’exercici 2022. Bases
d’execució i plantilla.
Del 23 de novembre al 15 de
desembre.
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MOBILITAT

El taxi a demanda, un nou servei de transport públic
S’adreça a persones majors de 65 anys o amb discapacitat

E

l 3 de gener s’inicia la prova
pilot del taxi a demanda,
un nou servei de transport
públic que l’Ajuntament del
Masnou posa a disposició de
les persones majors de 65 anys
o d’aquelles que tinguin un
grau de discapacitat igual o
superior al 33%. L’objectiu del
taxi a demanda és garantir el
dret a la mobilitat d’aquests
col·lectius, facilitant que puguin
accedir a la xarxa de transport
públic i a determinats serveis i
equipaments.
> Com es pot utilitzar?
El taxi a demanda funciona de
dilluns a divendres, de 7 a 20 h. La
persona usuària l’ha de reservar
amb antelació, trucant al número
de telèfon 900 69 65 66, entre
les 8 i les 20 h. Com a mínim s’ha
de sol·licitar abans de les 15 h
del dia anterior al desplaçament
demandat.
La persona usuària ha d’abonar
2 euros per desplaçament. El
cost del desplaçament està

xifrat en 7 euros. La diferència
entre aquestes dues quantitats
és a càrrec de l’Ajuntament del
Masnou. Si el servei s’utilitza de
forma compartida, s’incrementa
en 2 euros per cada passatger o
passatgera addicional.
> Trajectes i parades
La finalitat del taxi a demanda
és complementar la xarxa de
transport públic del Masnou.
Per aquest motiu, només es pot
utilitzar per a desplaçaments
circumscrits al terme municipal
i que tinguin l’origen o el final
en alguna de les parades fixes
següents:
CAP El Masnou
CAP Ocata
Parada del bus sanitari* (av. de
Joan XXIII / c. del Berguedà)
*Línia 849, que connecta el
Masnou amb l’hospital de Can
Ruti i el centre de Badalona.
Estacions de tren del Masnou i
d’Ocata
Centres mèdics i de
rehabilitació del Masnou

Residències geriàtriques
del Masnou
Casals de gent gran del Masnou
Complex Esportiu Municipal
Ajuntament, Oficina d’Atenció
Ciutadana, Mercat i Edifici
Centre i altres equipaments
municipals
Comissaria de la
Policia Local
Cementiri municipal
Serveis religiosos

aquest període i l’ús que en faci
la ciutadania. En funció dels
resultats, s’hi podrien introduir
modificacions. De moment,
l’Ajuntament del Masnou ha
reservat 10.000 euros per al
finançament d’aquest nou servei
de transport públic.

L’Ajuntament posa
en marxa aquest
servei amb la
col·laboració del
col·lectiu de taxistes
locals i l’Associació
de Municipis per
la Mobilitat i el
Trasnport Urbà
(AMTU). El 3 de gener
del 2022 comença
la prova pilot del
taxi a demanda del
Masnou. Durarà
quatre mesos, fins al 3
maig. Se n’avaluarà el
funcionament durant

ADIF atura el projecte d’instal·lar pantalles acústiques
a les vies del tren

E

l Govern espanyol ha suspès
el projecte d’ADIF amb
què plantejava instal·lar
pantalles acústiques en un tram
d’uns 100 metres de longitud
a la via del tren, just davant de
la residència geriàtrica BellResguard. Així ho va anunciar la
ministra de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, Raquel Sánchez,
en la compareixença que va
protagonitzar el 17 de novembre.
Va admetre que cal buscar una
solució apropiada per a la protecció

acústica i es va comprometre a
treballar per tal que s’apliquin les
mesures més adients.
A fi de comptes, aquesta era
una de les sol·licituds que havia
fet l’Ajuntament del Masnou,
FRONT COMÚ

El consistori masnoví ha estat
fent pinya durant mesos amb
una vintena de municipis,
aliats contra aquest pla

Tram que hauria resultat afectat.

GOOGLE STREET VIEW

a través d’un informe tècnic
i jurídic en què deixava clara
la seva oposició al projecte,
s’argumentaven motius de

fons i forma, i s’anunciava que
s’emprendrien accions legals si
no s’aturava el projecte. S’hi feia
palès que les pantalles no sols
no serien la solució més idònia
per reduir el soroll, sinó que
haurien generat perjudicis molt
significatius, a la ciutadania i als
usuaris i usuàries dels trens. El
consistori masnoví ha estat fent
pinya durant mesos amb una
vintena de municipis catalans
afectats per aquest projecte, que
finalment s’ha pogut aturar.
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Ball durant la Festa de la Gent Gran. RAMON BOADELLA

Els assistents es van retrobar en una jornada festiva. RAMON BOADELLA

Un novembre ple d’activitats com a preludi
de les festes de Nadal

E

l Masnou ha pogut tornar
a viure un novembre ple
d’activitats i actes que han
omplert els carrers i les places de
la vila després d’una pandèmia
que va impedir el retrobament
el Nadal anterior, però que a poc
a poc està permetent el retorn
a una certa normalitat. Durant
aquest mes de novembre, s’ha
pogut celebrar el Mes dels Drets
dels Infants amb tot un conjunt
d’activitats per fer gaudir els
més menuts que ha culminat

amb la primera edició de la Fira
de Playmobil, Lego i Tente. La
cultura també ha format part
d’aquest preludi de les festes de
Nadal, amb sales d’espectacles
plenes a vessar que han tornat

MAINADA

Durant el novembre s'han
realitzat un munt d'actes i
activitats per commemorar el
Mes dels Drets dels Infants

La germanor va impregnar la Festa de la Gent Gran.

a fer gaudir el públic, com va
passar per exemple a la sisena
edició del Festival de Música del
Masnou.
Durant aquest novembre, més
de tres-centes persones han
tingut ocasió de retrobar-se
també a la Festa de la Gent
Gran, on van tornar a viure una
diada de germanor després de
més d’un any de casals tancats
i sense activitats programades.
A més a més, també s’ha

programat la Nit de l’Esport,
plena de premis i homenatges,
i s’han celebrat les noces d’or
de les parelles que han celebrat
enguany el cinquantè aniversari
del seu casament i que ho han
comunicat a l'Ajuntament.
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 han tingut lloc
durant el mes de novembre.

RAMON BOADELLA

Més de tres-centes persones a la Festa de la Gent
Gran. RAMON BOADELLA

El Cor Scandicus i la Coral Xabec durant el sisè
Festival de Música del Masnou. RAMON BOADELLA

Famílies gaudint de la Fira de Playmobil, Lego i
Tente. RAMON BOADELLA

Diorames gegants de Lego. RAMON BOADELLA

RAMON BOADELLA
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Matrimonis del Masnou celebren les noces d’or.

COMUNITAT

Una de les actuacions de la Nit de l'Esport. RAMON BOADELLA

Actuació del grup Coloraines Band per concloure les activitats del Mes del Drets
dels Infants. RAMON BOADELLA

Famílies jugant durant l’actuació dels Farsants en el Dia Universal dels Drets
dels Infants. RAMON BOADELLA

Presentació i lectura del llibre 'La llegenda del cavaller Valentí'. CEDIDA

IGUALTAT

El Masnou trenca el silenci per condemnar les violències masclistes

S

ota el lema “Jo no callo.
Trenquem el silenci”, el
25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones,
un centenar de persones es van
reunir als jardins dels Països
Catalans per llançar un clam per a
la fi d’aquesta xacra.

Actuació durant l'acte del 25N.
RAMON BOADELLA.

Va ser l’acte central que es
va organitzar al Masnou per
reivindicar que “les dones
gaudeixin de vides lliures i dignes,
en qualsevol espai i àmbit”, tal
com afirmava el manifest unitari
que va pronunciar Monika
González, regidora d’Igualtat. El
text destacava també “l’impacte i
la indignació que ens produeixen
les violències sexuals”.

A més del manifest, el públic va
poder escoltar els textos escrits
per Helena Duran, Ariadna Jardí,
Núria Ramí i Mar Díaz, quatre
joves masnovines. Van ser les
mateixes autores les els van
pronunciar, tot compartint amb
el públic les reflexions feministes
que contenien. La lectura
d’aquests clams literaris per la

llibertat i els drets de les dones
va ser acompanyada per quatre
quadres de ball, de les escoles
Pas Bàsic, Estudi 13, Masnou
Ballet i Maribel’s. Ja al final de
l’acte, Elisenda Guiu, escriptora
i veïna del Masnou, va donar
pas a l’alcalde, Jaume Oliveras,
qui va subratllar la necessitat
d’impregnar de feminisme les
polítiques públiques, a més

d’assegurar que “el primer pas
per aconseguir una societat de
dones i homes lliures és erradicar
la violència masclista”.
Es poden llegir els textos de
Duran, Jardí, Ramí i Diaz i el
manifest d'enguany a
www.elmasnou.cat/lectures-25n

Acte central en commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra les Dones. RAMON BOADELLA
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El projecte Little & Co. guanya el Premi
d’Emprenedoria Jove 2021
El guardó s’ha lliurat durant l’acte de recepció a les empreses de nova creació

E

l Centre d’Empreses Casa
del Marquès va acollir l’1 de
desembre l’acte d’entrega
del Premi d’Emprenedoria Jove
2021 i una recepció institucional
a empreses de nova creació. A
la cerimònia van acudir-hi 12
empreses que es van crear al
Masnou durant l’any 2020 i que
han obtingut una subvenció
municipal.

Maria Llarás, quarta tinenta
d’Alcaldia i regidora de Promoció
Econòmica, va declarar que
“engegar un projecte durant
l’any 2020, en plena pandèmia
de la COVID-19, és de persones
valentes”. Durant la seva
intervenció, Llarás va fer referència
a les subvencions concedides pel
consistori: “Les 12 noves empreses
heu rebut aquesta ajuda perquè

Marta Pros rep el diploma de mans de l'alcalde i la regidora de Promoció
Econòmica. XAVI BARCELÓ

Emprenedors i emprenedores, amb l'alcalde i les regidores Llarás i Folch (centre).
XAVI BARCELÓ

des de l’Ajuntament creiem que
s’ha d’apostar i donar suport a
totes aquelles persones i empreses
que volen emprendre”.

espai obert a totes les edats
on es faran tallers creatius
vinculats a diferents disciplines
artístiques.

Seguidament, la regidora i
l’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, han fet entrega
del Premi d’Emprenedoria
Jove 2021, que enguany s’ha
concedit a Marta Pros Marqueta.
La guanyadora rebrà 4.000 euros
perquè pugui desenvolupar
el seu projecte, Little & Co., un

L’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, va felicitar totes les
persones i empreses que han
decidit emprendre durant l’any
2020 i ha vaticinat que el 2022
serà “un any de represa per a
l’economia”. “Tant de bo sigui
un any d’èxits per als vostres
projectes i empreses”, va afegir.

Més de 100 mil euros en ajuts per al teixit productiu local

L

’Ajuntament del Masnou ha concedit enguany un total de 119.723
euros dirigits a les empreses i persones emprenedores del
municipi a través convocatòries ordinàries i extraordinàries.

En relació amb les subvencions ordinàries, s’han atorgat un total
de 35.219 euros. La major part, 25.881 euros, s’han concedit per a
l’establiment i posada en marxa d’activitats empresarials. La resta, 9.338
euros, s’han assignat per donar suport a la promoció comercial i la
digitalització. En aquesta convocatòria de subvencions ordinàries, s’han
concedit ajudes a un total de 28 empreses o persones emprenedores.
S’ha duplicat el nombre de beneficiaris respecte al 2020, quan es van
atorgar a 16 sol·licitants.
Subvencions ordinàries

Import

Línia 2. Establiment i posada en marxa
d’activitats empresarials.

25.881,00 €

Línia 4. Promoció comercial i digitalització.

9.338,00 €

TOTAL

35.219,00 €

Pel que fa a les subvencions extraordinàries, s’han atorgat 80.504 euros
que s’han adjudicat a un total de 61 sol·licitants. D’aquests, 65.895
euros s’han concedit per al manteniment de l’activitat comercial o de
prestació de serveis que s’ofereix des d’un establiment. Els 14.609 euros
restants s’han destinat a l’establiment i posada en marxa d’activitats
empresarials.

Subvencions extraordinàries

Import

Línia 1. Manteniment de l’activitat comercial o
de prestació de serveis que s’ofereix des d’un
establiment comercial. Despesa ordinària.

65.895,00 €

Línia 2. Manteniment de l’activitat econòmica al
Masnou.

14.609,00 €

TOTAL

80.504,00 €
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ESPORTS

Noves tarifes al Complex
Torna la Sant Silvestre del Masnou,
Esportiu a partir de l’1 de gener en la que serà la 42a edició
La popular cursa esportiva masnovina
canvia el recorregut i per primera vegada es
realitzarà a l’N-II

E

l Complex Esportiu Municipal
aplicarà noves tarifes a partir
de l’1 de gener del 2022.
Els detalls dels nous preus es
podran consultar al web esports.
elmasnou.cat. En síntesi, se
simplifiquen i es racionalitzen les
quotes, que passaran a pagar-se
mensualment.
Hi haurà tres tipus de tarifes,
segons els serveis i les instal·lacions
que es vulguin fer servir: piscina
i gimnàs; activitats dirigides; i
conjunta (inclou les dues anteriors).
A més, a banda de les tres
categories anteriors, hi haurà preus
diferents per a cada franja d’edat.
Addicionalment, s’aplicaran quotes
reduïdes a les persones amb
discapacitat, a les que es trobin
en situació d’atur i a les famílies
nombroses i monoparentals.
En definitiva, el nou sistema canvia
radicalment la tarifació actual
del Complex Esportiu. Això pot
significar que alguns usuaris i

Piscines de l'equipament municipal.
CEDIDA

usuàries acabin pagant més del
que abonaven fins ara, si bé també
es pot donar la situació contrària,
sempre en funció dels diversos
paràmetres amb els quals es
fixen els preus. En qualsevol cas,
continuaran sent més baixos que
els dels equipaments esportius
dels municipis de l’entorn.
Tot i no estar directament
relacionat amb el canvi de tarifes,
val la pena destacar que durant el
2022 es durà a terme una notable
ampliació del Complex Esportiu.
S’hi construirà una nova sala de
fitnes i s’ampliaran els vestidors,
entre altres millores.

E

l pròxim 26 de desembre
tindrà lloc la quarantadosena edició de la popular
cursa de Sant Silvestre del
Masnou, amb novetats i canvis
respecte d’anys anteriors. El
recorregut es traslladarà a l’N-II,
entre la carretera d’Alella i la riera de
Teià. Serà d’anada i tornada, sumant
una longitud total de 5 km.

fins al 21 de desembre a les
23.59 hores o fins a exhaurir els
dorsals. Els grups que hi vulguin
participar i facin més de deu
inscripcions gaudiran d’un preu
especial. Per a més informació, es
pot contactar amb la regidoria
d’Esports a través del correu
electrònic esports@elmasnou.cat.

La línia de sortida i arribada
s’ubicarà davant de l’Ajuntament.
La primera cursa serà a les 10.30
h, amb la Sant Silvestre popular
de 5 km, conjunta d’homes i
dones. A partir de les 11.15 h es
faran tres curses infantils, una per
cada franja d’edat.
Les inscripcions es poden
fer en línia, a www.
santsilvestredelmasnou.com,

Participants d'una edició anterior.
CEDIDA

El Masnou celebra una nova edició de la Nit de l’Esport

D

issabte 27 de novembre
va tenir lloc al Complex
Esportiu del Masnou
una nova edició de la Nit de
l’Esport, per homenatjar els
i les esportistes del Masnou,
després que l’any passat no
s’hagués pogut programar
per la pandèmia. Enguany, els
guardonats han estat:
E l quartet júnior de grup
xou del Club de Patinatge
el Masnou, campió de
Catalunya amb el programa
“Constel·lacions”.
L’equip cadet masculí de
nivell A del club El Masnou
Basquetbol, per haver guanyat
tots els partits de la competició.

L'esport masnoví celebra la Nit de l'Esport. RAMON BOADELLA
E l Club Atlètic Masnou, per la
promoció de l’esport femení.
El judoka Héctor Campo
Pastor, del Club Escola Judo
Gimnàstica el Masnou, per
haver obtingut el tercer lloc en
la categoria aleví +52 kg.

E l conjunt sènior nivell 5 del
Club Escola Judo Gimnàstica
del Masnou, pel Subcampionat
de Catalunya 2020.
Les regatistes Nora Garcia
i Mariona Ventura, del
Club Nàutic el Masnou,

subcampiones d’Europa sots17, campiones de Catalunya
sots-17 i terceres sots-17 al
Campionat d’Espanya i a la
Copa d’Espanya en la modalitat
de 420, en la categoria juvenil.
Joan Villà i Sanjuan, del Club
d’Escacs del Masnou, per la seva
trajectòria al club.
Els equips benjamí i aleví del
Club de Voleibol del Masnou,
per haver jugat la lliga del
Consell Esportiu del Maresme.
Evarist Peluchón Costa, que
amb 93 anys és el soci número 1
del Club Deportiu Masnou.
L’equip de fitkid del Club Ball
Esportiu Pas Bàsic, campió
d’Espanya en la modalitat
promofitkid.
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Marc Prohom

Cap de l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

“Les administracions locals són les primeres de rebre
els impactes del canvi climàtic”
Marc Prohom és l’actual cap de l’Àrea de
Climatologia del Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC) i considera que és
d’aquelles persones que té la immensa
sort de poder treballar en una feina que
l’apassiona. Nascut al Masnou l’any 1973, va
estudiar al Col·legi Lluís Millet i a l’Institut
Mediterrània, i és doctor en Geografia per la
Universitat de Barcelona (UB).
Vinculat molt estretament al municipi, la
seva afició en relació amb la meteorologia
ha estat sempre la seva gran passió,
especialment pel que fa a l’anàlisi de les
dades i el clima. Fruit de la seva implicació
i perseverança per l’estudi climatològic,
l’any 1995 va aconseguir instal·lar una
estació meteorològica al port del Masnou,
que, en l’actualitat, continua en actiu i és
gestionada pel seu pare, Joan Prohom.
Amb Marc Prohom tractarem un dels
reptes més importants als quals ens
enfrontem com a societat, el canvi
climàtic, i veurem la importància de la
implicació de les persones i els municipis
a través d’accions que són necessàries per
millorar el planeta.

Vostè és el cap de l’Àrea
de Climatologia del Servei
Meteorològic de Catalunya
(SMC). Quant fa que ocupa
aquest càrrec i quina tasca
desenvolupa a l’SMC?
Em vaig incorporar a l’SMC l’any
2004 com a tècnic de climatologia
i des de l’any 2013 soc el cap
de l’Àrea de Climatologia. El
departament està format per nou
tècnics i les tasques principals
que desenvolupem segueixen
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Marc Prohom, cap de l'Àrea de Climatologia del SMC. CEDIDA

dues línies. La primera és el
monitoratge del clima present
i futur, que en conjunt inclou
rescatar dades del clima passat,
analitzar les tendències lligades
al canvi climàtic i determinar les
projeccions de futur. La segona
correspon a la provisió de serveis
i dades a la ciutadania, en la
qual s’ofereixen productes amb
detall a diferents sectors de la
societat en què la climatologia
o la meteorologia tenen una
incidència important: salut, gestió

de l’aigua, agricultura i boscos,
turisme...
Els últims anys estem veient
com el canvi climàtic està
afectant el nostre planeta.
Quins canvis ha detectat pel
que fa al clima mediterrani i
quines afectacions pot tenir en
pobles de costa com el Masnou?
El Mediterrani és una de les àrees
geogràfiques del món que és
més sensible al canvi climàtic

que estem vivint, especialment
pel que fa a l’escalfament.
A Catalunya, l’increment
de la temperatura respecte
del període preindustrial,
corresponent al segle XIX,
se situa al voltant d’1,4 °C,
mentre que la mitjana global
és d’1,1 °C. Això es tradueix en
un augment de la intensitat,
durada i freqüència dels extrems
càlids de temperatura, o el que
és el mateix, dies de calor, nits
tropicals o onades de calor.

ENTREVISTA
Tots aquests fenòmens s’han
deixat sentir al Masnou les
darreres dècades i aniran
clarament a més al llarg del segle
XXI. Per contra, no és tan clar com
està reaccionant la precipitació.
En general els estius són molt més
secs que no pas fa setanta anys
i els períodes sense precipitació
són cada cop més freqüents i de
més durada.
Durant els temporals de
Llevant, les platges del Baix
Maresme pateixen cada
cop més regressions. Com
funcionen les dinàmiques dels
corrents de sorra i marins?
Quina és la seva opinió en
relació amb la polèmica sorgida
entre els partidaris de dragar
el fons marí per abocar sorra a
la platja i els que aposten per la
renaturalització?
Les platges del Maresme pateixen
tres principals problemes, que
posen en qüestió el seu futur.
Primerament, ens trobem que
l’aportació de sorres de les rieres
o de la Tordera ha disminuït
clarament per la urbanització
del territori, que no permet
l’arrossegament de sediments, i
perquè la massa de bosc és ara
més gran que no pas a principis
de segle XX, de manera que
reté els sorrals. D’altra banda, la
construcció dels ports esportius
ha modificat la dinàmica dels
corrents marins, cosa que fa que
s’acumuli la sorra a sobrevent dels
corrents, per exemple a la platja
d’Ocata, i desaparegui a sotavent,
al tram de platja entre el Masnou i
Montsolís. L’últim dels problemes,
i no per això menys important, és
el canvi climàtic, que fa que els
temporals de mar tinguin cada
cop més una major afectació,
principalment per l’augment del
nivell de l’aigua del mar. Penseu

"La ciutadania ha de
reaccionar de forma
individual i col·lectiva"

que des del 1990 el litoral català
ja s’ha incrementat en 10 cm, i
continuarà fent-ho les properes
dècades.
Per què és produeixen aquests
fenòmens de canvi climàtic i
què pot fer la ciutadania per tal
de preservar el planeta?
Amb la crema de combustibles
fòssils hem modificat la
composició química de
l’atmosfera, hem fet augmentar
els gasos d’efecte hivernacle i, per
tant, hem fet pujar la temperatura
global. Això inestabilitza el
sistema climàtic i el fa menys
previsible i més radicalitzat. Al
final, el canvi climàtic el que fa és
posar en tensió el nostre clima
mediterrani, ja molt irregular i
variable de per si.
La ciutadania ha de reaccionar,
s’ha de qüestionar els seus hàbits
de consum, alimentaris o de
mobilitat, de forma individual. De
manera col·lectiva, la societat ha

"El PAESC ha de ser
una eina que ajudi els
ajuntaments a reduir els
efectes del canvi climàtic"
de forçar les grans corporacions
i els partits polítics a ser valents i
canviar.
Cada cop més ajuntaments
estan desenvolupant els
seus propis plans d’acció per
l’energia sostenible i el clima
(PAESC). Quina importància
tenen i com hi pot contribuir la
ciutadania?
Les administracions locals són
les que estan al peu del canó i
reben primer els impactes del
canvi climàtic, i la repercussió que
tenen sobre la ciutadania i l’entorn
que gestionen. Els PAESC han de
ser una eina d’adaptació al canvi
climàtic en dues vies. La primera
ha de contribuir a la reducció de
les emissions de gasos d’efecte

hivernacle en l’àmbit municipal
i la segona ha de ser capaç
d’identificar els àmbits del territori
més vulnerables davant del canvi
climàtic.
Que aquestes polítiques calin en
la governança d’un ajuntament
és un molt bon senyal, i des de
la ciutadania s’ha d’empènyer i
pressionar perquè aquests plans
esdevinguin una realitat, ja que
ens hi va el futur més immediat...
Consideres el PAESC com una
eina, també, de compromís i
conscienciació?
El PAESC del Masnou, a banda
de comportar uns compromisos
de l’Ajuntament per mirar
d’apaivagar els embats del canvi
climàtic, crec que és una via de
conscienciació molt potent per
als masnovins i masnovines.
Veure que el seu Ajuntament es
compromet a fer canvis dràstics
ha de servir de palanca perquè
també ells en facin.

Estació meteorològica del port del Masnou l'any 2016. CEDIDA
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PUNT DE TROBADA

“Cal confiar en l’escola; sovint és allà on es detecten
els problemes de salut mental”
Per a Paloma Varela, directora del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del
Masnou, la pandèmia ha ajudat a conscienciar sobre els mals que afecten la ment

P

aloma Varela, psiquiatra
i directora del Centre de
Salut Mental Infantojuvenil
del Masnou (CSMIJ), subratlla
la importància del fet que les
famílies no mirin cap a una altra
banda quan detecten “canvis
o problemes de conducta” en
infants i joves: “Cal confiar en
l’escola, ja que molt sovint són els
seus professionals els primers a
detectar aquests problemes”. A
partir d’aquí, és molt important “el
treball en equip”, braç a braç entre
famílies, escoles, professionals
clínics i la comunitat en general.
Segons Varela, prop de la
meitat dels trastorns mentals
es manifesten en la infància.
“Aquests problemes s’agreugen
amb el temps i generen
complicacions molt més grans
si no s’intervé fins a l’edat
adulta”, adverteix. En aquest
sentit, posa en valor “la bona
feina feta per l’Ajuntament del
Masnou, els centres educatius i
els EAP [equips d’assessorament
i orientació psicopedagògica]
quant a l’educació emocional”.
En general, les afeccions
més comunes que aborden
al CSMIJ són el trastorn per
dèficit d’atenció i hiperactivitat
(TDAH), els alimentaris (anorèxia
i bulímia, bàsicament), els de
l’espectre autista, els afectius i
depressius, els psicòtics, l’ansietat
i els comportaments obsessius
i compulsius. En l’extensíssima
i variada llista de problemes
que afecten la salut mental,
la psiquiatra precisa que cal
distingir entre els “trastorns
adaptatius, reactius als estímuls
estressants del dia a dia o a un
malestar emocional, i els trastorns

E l CSMIJ es troba al mateix edifici que allotja el CAP Ocata. DOMÈNEC CANO
mentals greus”. Varela destaca
el bon paper que fan als centres
d’atenció primària i la rellevància
d’una bona intervenció
comunitària.
L’any 2019 és el darrer en què,
segons la directora, es pot fer
un balanç quantitatiu que doni
una idea ajustada del nombre
de casos que assumeix el CSMIJ.
Van atendre un total de 6.600
consultes. D’aquestes, 746 van ser
primeres visites. L’equip del CSMIJ
està format per un psiquiatra a
temps complet i un altre a temps
parcial, dues psicòlogues, una
infermera i una treballadora
social. Fan una mitjana de 7 visites
a l’any per pacient.
“Fem tot el que podem, però el
volum de casos que atenem no
ens permet assolir la freqüència
de visites que voldríem per a cada
cas; amb alguns pacients hem

de fer intervencions quinzenals”,
se sincera Varela. “Sovint sentim
impotència per no poder arribar
a tot el que voldríem”, afegeix.
Destaca la feina “fonamental”
que duen a terme la infermera
i la treballadora social amb el
seguiment dels casos i l’atenció
a les famílies, a vegades en
aspectes tan rellevants com les
pautes alimentàries i les relacions
parentals. També posa en valor
els recursos i el bon tracte que el
Consorci Sanitari del Maresme
destina al CSMIJ: “Treballem amb
unes bones condicions i sempre

VOCACIÓ

L'equip del centre, format per
sis professionals, va atendre
6.600 consultes l'any 2019,
el darrer en què es pot fer un
balanç quantitatiu ajustat

són molt flexibles quan proposem
introduir millores”.
El principal problema que
assenyala Varela per ampliar la
freqüència de les consultes “és
la gran manca de professionals,
a tot Espanya”. Això se suma
al fet que no es dediquen prou
recursos econòmics a la salut
mental: “Encara ens falta molt per
apropar-nos al finançament que
hi destinen a la resta d’Europa”,
denuncia. La pandèmia ha estat
un sotrac per a la salut mental que
ha acabat impactant al CSMIJ. La
seva directora, tot i afirmar que han
passat “moltes dificultats”i que han
hagut de fer front “a molta feina i
sota molta pressió”, sap veure-hi un
efecte positiu: “Ha donat visibilitat
als problemes de salut mental,
les persones que els pateixen i els
professionals que ens hi dediquem.
Abans era com si no existíssim,
com si no fóssim necessaris.”
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AGENDA
DESEMBRE

Dijous 9
12 h
Lloc: En línia
Conferència: “Probiòtics, inflamació
i càncer”
Els probiòtics, la relació que tenen
amb la inflamació intestinal i l’impacte
en el nostre cos. Probiòtics durant el
tractament oncològic. Conferència en
línia: https://youtu.be/UfgBjY4LeVo. A
càrrec d’Andreu Prados, farmacèutic i
nutricionista.
Ho organitzen: Ajuntament del
Masnou i Associació Helping Cáncer.

Divendres 10
19 h
Lloc: Espai Casinet
Inauguració del III Premi
Internacional Nasevo
Mostra d’artistes joves amb un tema
com a punt de partida: la capacitat de
l’art d’evocar olors.
Ho organitzen: Ajuntament del
Masnou i Fundació Ernesto Ventós.
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 les
agressions masclistes al col·lectiu LGBTI.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dissabte 11
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Teatre: La Rumbanyera
La música, les històries d’amor, de
guerra, de misèria i de prosperitat
dels qui van creuar els oceans fan
navegar els tres rumbers sobre una
petita embarcació improvisada: La
Rumbanyera. Recomanada per a
famílies amb infants a partir de 5 anys.
Espectacle de la companyia Trílope.
Entrades: 5 euros.
Disponibles a www.quedat.cat.
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.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica.
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot
Teatre: One, Two, Free... Folk!
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Del 9 al 28 de desembre
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. 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.

Masnou”
Places exhaurides.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.

Dimarts 14

Conferència: “Efectes del canvi
climàtic en la vegetació de
Catalunya”
A càrrec d’Estela Illa Bachs, seguida
d’un col·loqui. Acte per a socis i sòcies
de l’Aula d’Extensió Universitària del
Masnou (AEUM).
Ho organitza: AEUM.

Per fomentar la visibilitat, l’accessibilitat
i la inclusió de les persones amb
discapacitat. Amb un circuit d’empatia
i sensibilització per posar-nos en la
seva pell i punts informatius d’entitats
i del projecte Radars. Lectura del
manifest del Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat, 3 de
desembre, i presentació de la Taula per
la Discapacitat.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració de
l’Associació TEAMAR i altres entitats.

Dimecres 15

Diumenge 19

18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

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

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Tertúlia literària: El periple

Itinerari: “El Masnou,
terra de mar”
Emocionant i enriquidora passejada
pels carrers, edificis i racons més
sorprenents de la vila del Masnou.
Informació i reserves: www.elmasnou.
cat/agenda, 93 557 18 34, turisme@
elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou.

11 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Festa del Dia de les Persones amb
(Dis)capacitat

Divendres 17
20 h
Lloc: Espai Jove de Ca n’Humet

11 h
Lloc d’inici: Església de Sant Pere

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.

Dissabte 18
10.30 h
Lloc: Can Malet (Sala polivalent)
Taller: Buida la teva motxilla
emocional
Programa “Empodera’t i creix”, un espai
de trobada per a dones. Cal inscripció
prèvia, a www.elmasnou.cat/agenda,
igualtat@elmasnou.cat o 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.
11 h
Lloc d’inici: Espai Escènic
(Ca n’Humet)
Itinerari: “Les dones del tèxtil al

18.30 h
Lloc: Sala Joan Comellas (Edifici Centre)
Conferència: “Diferents tipus de
guitarres. Història i audició”
A càrrec d’Eduard Iniesta Torres,
seguida d’un col·loqui. Acte per a socis i
sòcies de l’Aula d’Extensió Universitària
del Masnou (AEUM).
Ho organitza: AEUM.

Dimarts 28
11 h
Lloc d’inici: Ca n’Humet

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.
Hi col·labora el Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans
del Maresme.

de Baldassare
Obra escrita per Amin Maaluf. Club de
lectura conduït per Maria Carme Roca.
Cal inscripció.
Ho organitza: Biblioteca Joan
Coromines.

Dimarts 21

Passejades culturals. Les dones del
tèxtil
Inclosa al programa d’activitats per
a gent gran. Repàs a la història de
la indústria tèxtil del Masnou amb
testimonis de les seves protagonistes.
Resseguirem la petjada d’algunes
fàbriques:
Ca n’Humet, Cal Soberano, Sedalines
el Pino o Can Xala.
Inscripcions: www.elmasnou.cat/
activitats-per-a-gent-gran,
gent.gran@elmasnou.cat i 93 557 17 77
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
DESEMBRE
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

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dissabte

Diumenge

1
VIAMAR

2
DOMÍNGUEZ

GENER
Dijous

Divendres

3
FÀBREGAS

4
RIERA

5
OCATA

6
OCATA

7
DOMÍNGUEZ

8
AYMAR

9
AYMAR

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
AYMAR

15
OCATA

16
OCATA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
OCATA

22
RIERA

23
RIERA

24
VIAMAR

25
DOMÍNGUEZ

26
AYMAR

27
OCATA

28
RIERA

29
FÀBREGAS

30
FÀBREGAS

31
DOMÍNGUEZ

AGENDA
ESCOLES OBERTES, JUGUEM ALS
PATIS!
Del 27 al 30 de desembre, d’11 a 13 h
Els infants menors de 12 anys han
d’anar-hi acompanyats d’una persona
adulta.
Dia 27: Escola Rosa Sensat / Dia 28:
Escola Ocata / Dia 29: IES Maremar / Dia
30: IES Mediterrània.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
CURS: MONITOR/A D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE
Del 23 de desembre al 9 de gener, a
l’Espai Jove Ca n’Humet
Per a joves de garantia juvenil de 18 a
29 anys (amb DNI o NIE). De dilluns a
divendres, de 9 a 13 h i de 14 a 18 h.
Dies 24 i 31 de desembre i 5 i 9 de
gener, de 9 a 14 h. info.orientactiva@
gmail.com / 696 897 361.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

EXPOSICIONS
Del 10 al 30 de desembre
A l’Espai Casinet
III Premi Internacional Nasevo

Del 9 al 28 de desembre
Mostra d’obres amb capacitat d’evocar
olors i creades per joves.
Ho organitzen: Ajuntament del
Masnou i Fundació Ernesto Ventós.
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.
Del 17 de desembre al 16 de gener
A la Casa de Cultura
Exposició fotogràfica
#NaturaurbanaalMasnou2021
Inauguració: 17 de desembre, a les 17 h.
Fotografies que van participar en la 5a
edició d’aquest concurs a Instagram.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
Del 10 al 31 de gener
A la Biblioteca Joan Coromines
“Fruites i verdures, els colors que ens
alimenten”
Mostra artística d’alumnes de
secundària, Any Internacional de les
Fruites i Verdures.
Ho organitzen: Associació UNESCO El
Masnou i Biblioteca Joan Coromines.

AULA D’ESTUDI D’HIVERN
Del 2 al 23 de gener, a la Biblioteca Joan Coromines. De dilluns a dijous,
de 20 a 24 h. Dissabtes i diumenges, de 18 a 24 h. A partir de 16 anys.
WHATSAPP D’ATENCIÓ CIUTADANA
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, permet demanar cita prèvia per
a l’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
DEIXALLERIA MÒBIL
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 14 al 19 de desembre: carrer d’Itàlia (pl. Nova de les Dones del Tèxtil).
Del 28 de desembre al 2 de gener: avinguda de Pau Casals.
De l’11 al 16 de gener: aparcament del c. d’Amadeu I (ctra. d’Alella).
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Pregunta freqüent
Com es tramita el canvi de domicili del padró d’habitants?
Mantenir actualitzades les dades del padró d’habitants és un deure
obligatori. Quan una persona fa un canvi de residència, s’ha de tramitar el
canvi perquè en quedi constància al padró d’habitants, tenint en compte
que l’adreça serveix per relacionar-nos amb els organismes i institucions
públics. S’ha de tenir present, però, que si el canvi de domicili s’efectua dins
el mateix municipi, a efectes del padró es considera un canvi de padró. En
canvi, si és un canvi des d’un altre municipi, es considera una alta al padró
del nou municipi.

Representació dels Pastorets al teatre del Casino del Masnou el 19 de
desembre de 1993.
Autor: Gerard Poch. Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons
municipal, fotografia 3486.

Les fotos que més
agraden a les xarxes

Al Masnou, totes les altes, canvis de domicili o modificacions de dades
personals que afectin el padró d’habitants s’han de fer personalment a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), personalment presentant un document
d’identitat o de manera telemàtica, a través de la seu electrònica, si es disposa
d’un certificat d’identificació personal. Pel que fa al canvi de domicili al padró
d’habitants es pot realitzar a l’OAC de forma presencial, presentant una
instància genèrica o descarregant el certificat a través de la seu electrònica.
Per dur a terme el canvi de domicili, s’han de presentar, juntament amb la
sol·licitud, el títol de la propietat o contracte d’arrendament i el document
nacional d’identitat (DNI) vigent. En cas de no tenir-los, el darrer rebut de
qualsevol subministrament. Per a les persones estrangeres comunitàries
s’ha de presentar el certificat de registre de ciutadà de la UE i el passaport o
document d’identitat del país de procedència, i per a les no comunitàries, la
targeta de residència o el passaport.

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 18 nov
S’atura el projecte de les pantalles acústiques d’ADIF La pressió generada
per l’oposició de més d’una vintena de municipis ha aconseguit paralitzar
l’actuació. Més informació a http://ow.ly/LI8550GQMFR

@MUNTSAFONT

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 11 nov
Comença la construcció de 107 habitatges de protecció oficial a #ElMasnou.
Es tracta de dues noves promocions que s’ubicaran a la plaça del Duc
d’Ahumada i a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Més informació: https://bit.ly/3wCX0i2
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 12 nov
El Masnou diu PROU a les violències masclistes L’Ajuntament del Masnou ha
organitzat un programa d’activitats en el marc del 25 de novembre,
Dia Mundial contra la Violència Masclista.
Més informació a http://ow.ly/eBpt50GMiRM

@BY_J_C_S_PORT

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 9
Entrega del premi #naturaurbanaalMasnou2021
L’alcalde d’#elMasnou, Jaume Oliveras, i la regidora de Turisme i Promoció
del Municipi, Neus Tallada, han entregat avui el diploma i el premi al
guanyador d’enguany del concurs d’Instagram.
Moltes felicitats al guanyador!!
@NMARONDA

@PHOTO_FINA_VISIONS

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

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 5
#ElMasnou celebra el Mes dels Infants
L’Ajuntament ha preparat un munt d’activitats lúdiques i festives per
commemorar el Mes dels Drets dels Infants.
20 de novembre, Dia Universal de la Infància.
El Masnou, vila jugable
Més informació a ow.ly/ACEN50GGOgU
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TRIBUNA POLÍTICA
Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb
les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Neus Tallada

Regidora del Grup
Municipal d’ERC-AM

VIVIM EL NADAL AL MASNOU
Des del Govern municipal, i en concret des
de la Regidoria de Promoció del Municipi,
apostem fermament per ser al costat
del comerç, les entitats i els col·lectius que
els representen: artesans, restauradors,
fires i mercats. I més en aquests temps de
pandèmia i de revitalització d’un sector
que en els temps més durs de restriccions
va ser fortament castigat.

Grup Municipal
de Fem Masnou

UN PRESSUPOST POC VERD
El factor humà és determinant en la crisi
climàtica mundial que patim. Revertir la
situació és responsabilitat de tothom,
siguem grans, joves, adolescents o infants,

L’arrencada d’aquesta represa va ser a
l’estiu, amb l’èxit de l’Escuracassoles per
impulsar la restauració. Aquest novembre
hem fet una jornada de sensibilització
i tast, amb productors, restauradors i
guinguetes locals, que permetrà oferir als
clients productes masnovins de qualitat,
així com formar part de diferents projectes
i rutes gastronòmiques organitzades
en l’àmbit local i comarcal. Al Mercat
Municipal, un dels nuclis comercials del
municipi més importants, estem fent-hi
una reforma que hi farà més agradable la
compra i l’estada, alhora que hem impulsat
un pla estratègic que definirà el model de
gestió i el mercat que volem per a la nostra
ciutadania. De la mateixa manera, som
i serem al costat dels nostres marxants,
que ens porten les seves mercaderies
cada dimarts al mercat setmanal. Amb la

voluntat de créixer i millorar el servei, hi
hem incorporat dues noves parades i s’han
distribuït les actuals un cop finalitzades
les obres de millora a l’entorn de la plaça
d’Espanya. Dins la programació pels drets
dels infants, recentment ha tingut lloc
la Fira de Playmobil, Lego i Tente, que
també ha comportat la dinamització del
comerç i els mercats, que hi han participat
amb figures gegants de Playmobil i
diorames temàtics, i el concurs fotogràfic
que El Masnou Comerç ha organitzat per
sumar-se a la iniciativa.

i en l’àmbit tant individual com col·lectiu.
El gruix d’aquesta responsabilitat recau en
els governs, ja que els seus deures es basen
sobretot a administrar adequadament
les partides pressupostàries i regular
l’economia per tal de fer-la sostenible amb
el futur del planeta.

construcció, i un model de poble basat
en la construcció és incompatible amb
un poble sostenible, que pugui atendre
i afrontar adequadament els reptes que
es presenten davant de l’emergència
climàtica.

Acabada fa poques setmanes la Cimera de
Glasgow (COP26), és un bon moment per
a la reflexió i per qüestionar-nos i valorar
com afrontem aquesta crisi. Atenent
allò que ens és més proper, el poble del
Masnou, cal estar molt a l’aguait a l’acció
(o inacció) del Govern municipal. En quin
model de poble s’està pensant? Ara i aquí,
tal com es pot veure, es posa en valor la

SOM EL TEMPS QUE ENS QUEDA!

se unan al cambio social por la igualdad.
Juntas y juntos para construir una
sociedad en la que las mujeres podamos
vivir seguras,” i em va fer reflexionar
sobre per què patim i pateixen milers
de dones, noies i nenes humiliacions,
menyspreu, indiferència, agressions i fins
i tot la mort. PROU! Senyores i senyors,
som ni més ni menys el temps que ens
queda. No permetem més aquesta actitud
de superioritat, opressió i control. No
som una possessió de ningú, som les
vostres companyes, mares, filles, amants o
germanes.

Fa poc vaig llegir aquesta frase: “Urge
también acabar con el silencio y con
los minutos de silencio. Y urge que
los hombres abandonen las armas,
renuncien a sus privilegios de género y

Respecte, consideració, igualtat i
oportunitat per viure en llibertat i
segures i deixar de ser la part feble de la
societat. Perquè som guerreres, ho hem
demostrat i podem educar- vos, però

Monika González
Regidora del Grup
Municipal del PSC
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El tret de sortida a les festes nadalenques
serà el 10 de desembre amb la novetat de
la Festa d’Encesa de Llums de Nadal, que
aniran des de la plaça de la Igualtat i per
tot Roger de Flor fins a arribar al Mercat,
un eix per a vianants que vam crear des

Visualitzant el poble o passejant-hi, n’hi
ha prou per adonar-nos aviat de l’actual
model. Les inversions en ecologia han
caigut o són ben escasses. La pacificació
de l’N-II (en data 22 de novembre escoltem
que la Generalitat n’inicia els tràmits),
aquesta autopista urbana i mur de
contaminació i d’inseguretat entre el poble
i el mar, ha estat molt poc ambiciosa per
part del Govern municipal. La construcció

no podem ignorar-vos. Seria caure en el
mateix parany de la injustícia. Per això,
aquells que no us identifiqueu amb la
sagnant epidèmia de la violència masclista
doneu-nos suport, uniu-vos a nosaltres,
denuncieu actituds agressives, vexatòries
i elimineu del vostre ideari de “los hombres
son fuertes, no lloran, se ganan el respeto
con el miedo...” (en paraules de la diputada
socialista Sonia Guerra, en un article
publicat a eldiario.cat). Res més lluny de
la veritat.
Eduquem les noves generacions, no
siguem permissius, no mirem cap a un altre
costat. Jo no callo, trenquem el silenci!
Dies abans de l’esperada campanya
nadalenca ens sumem a l’esperit de
bondat i amor i esperem que perduri

de l’Alcaldia d’ERC al mandat passat i que
s’ha convertit en un espai de passeig per
al Masnou. La Fira de Nadal, organitzada
per El Masnou Comerç amb la col·laboració
de l’Ajuntament, tindrà lloc l’11 i el 12
de desembre amb moltes activitats i
sorpreses.
També hi col·laboren Nou Masnou, amb
qui treballem estretament per fer del
Masnou un municipi on quedar-se a
comprar. Amb el mateix objectiu, per
onzè any consecutiu, portem a terme la
campanya “Queda’t”, per dinamitzar el
comerç i afavorir la compra local, amb una
dotació de 3.000 euros en premis.
Amb ganes que gaudiu de totes les
propostes, us desitgem molt bones festes.

en augment ens aporta densificació, cotxes
i fum, tenim poques zones verdes, places
dures, un transport públic insuficient, no
hi ha espai segur per als vehicles sense
motor…
Hem d’exigir al Govern municipal un
compromís econòmic clar i ferm davant
l’emergència climàtica. Les accions que
s’emprenen determinen el nostre present
i, sobretot, determinaran el nostre futur.
Veïns i veïnes del Masnou, hem d’abordar
la qüestió, debatre i participar activament
per repensar el model de poble. Per
recuperar l’espai públic i per un entorn més
equilibrat: més natura i menys fum. Va de
Salut i de Vida.

al llarg de l’any. Que ens mostrem més
solidaris amb la veïna que ha perdut la
feina, amb el senyor que plora per la seva
dona víctima de la negada pandèmia,
que no deixem el vehicle mal aparcat
per les presses enmig del pas zebra o de
la plaça per a persones amb mobilitat
reduïda, perquè, total, són cinc minuts,
cinc que per a altres són un trasbals...
Que regni el respecte i la bondat i molts
dels nostres mals desapareixeran com
per encanteri.
Podem viure en un món millor, de més
bones persones. ÉS EL QUE SOM TOTES .
PER SOBRE DE TOT: PERSONES!
PER UNES FESTES PLENES D’AMOR,
RESPECTE I SEGURES PER A TOTES!

TRIBUNA POLÍTICA

Meritxell Blanch
Regidora del
Grup Municipal
JxCAT-Units

Democràcia de proximitat als barris
T’agradaria poder participar en les
decisions del teu barri? I si et diuen que
tindries accés directe a un regidor de barri?
Totes aquestes preguntes poden tenir
resposta en la moció que hem presentat
aquest mes. És una aposta per dinamitzar
els barris i apropar la gestió municipal

Frans Avilés

a tot allò relacionat amb la vida del
barri. Com? A través de nous espais de
participació (assemblees o consells de
barri). Volem que es pugui reconèixer
l’expertesa de totes les persones i que, de
forma cooperativa, es pugui treballar per
assolir decisions més consensuades i més
reals amb el territori. Aconseguiríem també
enfortir el teixit comunitari, fomentant les
relacions entre entitats que hi treballen i
la cohesió social a través de la cooperació
veïnal.
Com a espai de participació veïnal també
seria una eina educativa per fer possible
una democràcia més real i local. Tenint en
compte això, pensem que aquests òrgans
han de ser apreciats, liderats i presidits per
persones sense càrrecs polítics.

¿Dónde está el problema?

Ley vigente de educación, que establece
que las “administraciones educativas
garantizarán el derecho de los alumnos
y las alumnas a recibir enseñanzas
en castellano y en las demás lenguas
cooficiales en sus respectivos territorios, de
conformidad con la Constitución española,
los estatutos de autonomía y la normativa
aplicable”.

Ya tenemos nuevo drama autonómico
(ya he perdido la cuenta). En este caso,
el motivo es que el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña ha dictado que
debe impartirse un mínimo del 25% de
las asignaturas troncales en castellano,
garantizando así el conocimiento de la
lengua común a todos los estudiantes
catalanes, todo ello de acuerdo con la

Y claro, ya han aparecido los políticos de
aquí a proclamar sus soflamas vacías de
contenido tipo “per una escola de tots,
l’escola en català” o “el català no es toca”,
pero eso sí, sin explicar por qué creen ellos
que impartir el 25% de clases en castellano
es un problema o un ataque a no sé
quién. No creo que sea algo malo para los
alumnos dominar mejor una lengua que

Portaveu del Grup
Municipal de Cs

Entenent que la política s’ha d’orientar
al benestar de les persones i a fer més
fàcil el seu rol de participació social, cal
que facilitem eines que implementin
veritables polítiques de barri. Això vol
dir crear la figura de regidors de barri,
donar veu i vot en les decisions que els
afecten (persones residents, associacions i
entitats), dotar els barris de locals socials i
també de pressupostos per dur a terme les
accions consensuades.

millora dels serveis públics i la qualitat de
vida de les masnovines i masnovins.
Whatsapp: 632 488 654
FB/IG/TW: juntsxcatmasnou
Adreça electrònica:
jxcatmasnou@elmasnou.cat

Bon Nadal
Des del nostre grup municipal us desitgem
unes bones festes de Nadal i un feliç any
2022 ple de bones notícies per a tothom.
Persistirem amb esforç, rigor i seny, per
treballar propostes i diàleg amb el Govern
municipal, amb el qual ens uneix la

es la tercera más hablada del mundo y que,
además, es el tercer idioma en Internet.
Eso sin entrar en lo inexplicable que es
que en alguna parte de España, impartir
un 25% de las clases en español a alumnos
españoles, pueda llegar a ser algo objeto
de discusión, o que la mayoría de líderes
independentistas escolaricen a sus hijos en
centros concertados o privados donde sí se
imparten asignaturas en castellano en un
porcentaje similar al fijado por el Tribunal.
La única conclusión razonable y razonada
a la que llego para explicar el motivo
de la oposición a la enseñanza del
español a nuestros hijos es que quieren
que estos sean más pobres cultural y
lingüísticamente hablando. Cuanto más
ignorante es una sociedad más fácil de

controlar es, mientras que una sociedad
avanzada y rica culturalmente es más
libre y susceptible de no hacer caso a los
políticos de turno.
En fin, como todo drama autonómico, este
también pasará, se enseñará el español a
nuestros hijos conforme a la Ley, el catalán
no desaparecerá, y afortunadamente,
estos serán más ricos culturalmente
hablando, por lo que podrán afrontar sus
retos laborables del futuro en mejores
condiciones.
Aprovecho para felicitar estas fiestas
navideñas a todos los vecinos y desearles
una magnífica entrada de año nuevo, con
el deseo de podamos disfrutar estos días
en familia.
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