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a fa un any que convivim amb la pandèmia de la COVID-19 i amb l’estat d’alarma. Per aquest
motiu, hem presentat el documental Temps de confinament, a partir de diferents experiències
de masnovins i masnovines. Anem avançant, amb l’extensió de les vacunes en diferents trams
de població, però continuem convivint amb la incertesa. Els ajuntaments estem compromesos
com mai amb les polítiques de recuperació per sortir de la crisi. Però per això ens cal un govern de
la Generalitat fort i que es pugui constituir al més aviat possible. Un govern que treballi per avançar
cap a la República catalana, i molt especialment compromès amb les polítiques que ens permetin
sortir de la crisi sanitària, econòmica i social. Un govern que treballi per la cohesió social i unes
polítiques públiques enfocades a la majoria de la població.
El mes de febrer vam prendre acords molt importants: tirar endavant una societat mercantil
municipal que, de moment, ens permeti gestionar la mobilitat; una empresa municipal que més
endavant podrà també gestionar directament determinats serveis urbans, i dues modificacions de
planejament molt importants: la de Can Bernades, que facilita la incorporació d’una gran franja de
zona verda, nous habitatges de protecció oficial i un nou equipament municipal com la Fabriqueta;
i la de l’àmbit del Casino, que ens permetrà crear una plaça de la vila i donar continuïtat al carrer de
Roger de Flor, creant una gran illa per a vianants. Ho iniciem amb la voluntat d’arribar a acords, per
les afectacions que tenen, i ens explicarem allà on calgui i amb audiències públiques, però sempre
amb la voluntat de fer prevaldre l’interès públic.
De la mateixa manera que signava una carta amb els alcaldes d’Alella i Teià per reclamar millores
a la mobilitat i les infraestructures que afecten els nostres municipis, ara ens posem d’acord amb
Premià de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar per posar en primer ordre el debat de l’actual N-II,
que ens ha de permetre, un cop alliberat el peatge, un canvi radical en la configuració de la nostra
façana litoral i la recuperació d’espais per a la ciutadania.
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Es compleix un any des que la COVID-19 va arribar al territori
Un documental recorda el confinament durant la primera onada de la pandèmia
El 27 de desembre van començar
les vacunacions. Però sortíem de
les festes de Nadal i entràvem
en la tercera onada. Al Masnou,
es van administrar les primeres
dosis del vaccí a les sis residències
geriàtriques i al personal dels
dos CAP del municipi. Les
persones vacunades van rebre la
segona injecció de la vacuna tres
setmanes després de la primera.

A l'emotiu acte d'homenatge del juliol hi van assistir familiars i amistats de les persones difuntes, membres del consistori
masnoví i una nodrida representació de veïns i veïnes. RAMON BOADELLA

A

Catalunya es va detectar
el primer cas de COVID-19
el 25 de febrer de 2020,
gairebé un mes després del
primer cas positiu a Espanya, el
dia 31 de gener. Un any després,
aquesta pandèmia s’ha endut
més de 20.500 vides al territori
català, 55 de les quals eren veïns i
veïnes del Masnou.
L’11 de març va fer un any que
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) va declarar la pandèmia.
Per tant, fa un any de la notícia
que ens va canviar la vida. A partir
de llavors, van ser diverses les
mesures aprovades pel Govern
central per frenar aquesta crisi
sanitària sense precedents.

El 14 de març va aprovar l’estat
d’alarma i, en conseqüència,
el confinament total, que es
va mantenir fins al 28 d’abril,
quan es va aprovar un pla de
desescalada amb quatre fases
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E l monòlit que recorda les víctimes
es troba al Parc de Vallmora.
RAMON BOADELLA

i diferents velocitats segons
les províncies. Tot i que va ser
el 2 de maig el primer dia que
es va permetre sortir al carrer,
organitzats per franges horàries
segons l’edat, no va ser fins al
21 de juny, després de sis
pròrrogues consecutives, quan
va finalitzar l’estat d’alarma.

L’ús de la mascareta en espais
públics a Catalunya es va establir
el 8 de juliol, una mesura encara
vigent. L’11 de juliol, al parc de
Vallmora, va tenir lloc un acte en
forma d’homenatge, durant el
qual es va inaugurar un monòlit
en record de les víctimes de
la pandèmia. Però, després
d’un estiu de certa treva, el 25
d’octubre, el Govern espanyol va
aprovar l’estat d’alarma nacional
amb toc de queda nocturn.
Estàvem immersos en la segona
onada.
VACUNACIÓ

En el moment de tancar
aquesta edició, un total
de 2.067 masnovins i
masnovines ja havien rebut
la primera dosi de la vacuna
i, 201, la segona

El 24 de febrer del 2021 va
començar la vacunació dels
majors de 80 anys del Masnou i
els seus cuidadors. Paral·lelament,
el Departament de Salut de
la Generalitat ho feia amb el
personal docent dels centres
educatius. En el moment de
tancar aquesta edició, un total de
2.067 masnovins i masnovines
ja havien rebut la primera dosi i,
201, la segona. D’altra banda, els
treballadors essencials municipals
estaven en espera de vacunar-se i,
des de l’Ajuntament, s’havien ofert
als CAP dos espais municipals
per facilitar la vacunació de la
població, si és el cas.
La lluita encara no ha acabat,
però són molts els esforços
col·lectius que s’han fet per
pal·liar-la. Durant el confinament,
al Masnou van sorgir nombroses
iniciatives solidàries, moltes
de les quals s’han mantingut o
reformulat fins ara. També, des de
l’Ajuntament es van incrementar
els recursos municipals per a la
ciutadania: reforç dels serveis
essencials, com la seguretat
ciutadana o la neteja de la
via pública, i priorització dels
col·lectius més vulnerables o les
ajudes extraordinàries. En aquest
sentit, es va idear el Pla de xoc
per a la reactivació econòmica
i social, que va ser aprovat
definitivament al Ple del mes de
gener passat amb un seguit de

EN PORTADA
mesures i actuacions per abordar
les conseqüències sanitàries,
econòmiques i socials de la crisi
de la COVID-19 al municipi i per
ajudar a impulsar la reactivació.
> Una mirada audiovisual sobre
el confinament al Masnou
El documental Temps de
confinament es va estrenar el 14
de març al cinema La Calàndria,
coincidint amb el primer
aniversari de la declaració de
l’estat d’alarma i, tot seguit, el
confinament total amb motiu de
la pandèmia de la COVID-19. La
filmació ha estat produïda per
Oriol Aubets (de la productora
del Masnou Gravitó TV), amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
i està protagonitzada per
una dotzena de masnovins i
masnovines, que són la imatge
dels diferents prismes de la
realitat al municipi del Masnou
durant el confinament.
Tal com va explicar l’alcalde,
Jaume Oliveras, a l’estrena, la
idea d’aquesta peça audiovisual
es va començar a gestar un
cop acabat el confinament
total i, a l’estiu, l’Ajuntament va
encarregar-ne la producció. “Això
no s’ha acabat i fem aquest acte
perquè crec que és important
recordar tot el que ha passat
durant aquest any, veure el punt
en el qual ens trobem i continuar
tirant endavant veient amb més
optimisme aquest futur, que estic
convençut que el veurem”, va dir
Oliveras.

REALITAT

La filmació està
protagonitzada per gent del
Masnou, que són la imatge
dels diferents prismes de la
realitat al municipi durant
el confinament
Es tracta d’un documental de
trenta minuts de durada que
recull testimonis sobre com
diferents masnovins i masnovines
van viure el confinament.
Per donar una veu plural, els
protagonistes (Jaume Oliveras,
Anna Carreres, Joan i Francesca
Ribas, Carmen Tabales i John
Crayford, Ester Lecha, Lola
González, Alexandre López,
Antoni Giménez, María Alberca
i Gerard Bosch) representen
diferents perfils de veïns i
veïnes del municipi, des de
l’institucional, el sanitari o el de
les residències de gent gran i els
casals, fins al dels infants i joves,
els músics o els qui formen part
d’un projecte solidari.
El documental és un gènere
cinematogràfic i televisiu, realitzat
amb imatges preses de la realitat,
i el productor de la filmació, Oriol
Aubets, va posar en relleu aquesta
qüestió: la importància d’explicar
la veritat. “M’agradaria que aquest
documental servís perquè ens
puguem mirar al mirall avui, fa un
any, però també potser d’aquí a
cinc o deu anys i veure i entendre

E n acabar, el fort aplaudiment i les cares del públic van confirmar la bona
acollida del visionament. RAMON BOADELLA
el que ens va passar, que ho
puguem explicar de veritat”, va
argumentar.
Durant l’acte també va prendre la
paraula una de les protagonistes
del documental, Anna Carreres, cap
d’urgències de l’Hospital Germans
Trias i Pujol, que va reflexionar
sobre el que va suposar per als
sanitaris aquesta pandèmia. “La
pandèmia ens ha fet posar al
davant de tot que som vulnerables,
que entre tots hem de fer possible
i sostenible el sistema sanitari per
salvar-lo i reforçar-lo i, finalment i
com deia Darwin, que l’espècie que
perdurarà no és ni la més forta ni la
més intel·ligent, sinó la més capaç
d’adaptar-se al sistema”, va dir. En
aquest sentit, Carreres va explicar
que és important “tenir present tot
el que ens ha passat i adaptar-nos
a una nova manera de treballar en
la qual allò substancial sigui el que
perduri”.
Per cloure l’acte, l’alcalde va
tenir paraules de record per als

masnovins i masnovines que
dissortadament ens han deixat
durant aquesta pandèmia. També
va posar en valor la proximitat i
la solidaritat entre veïns i veïnes,
amb paraules d’agraïment per a
tots els qui, d’una manera o altra,
han estat al front. Com a repte per
pal·liar totes les conseqüències
d’aquesta crisi sanitària, va
abordar iniciatives municipals
com el Pla de reactivació social
i econòmica, “per intentar
ajudar al màxim a aconseguir un
municipi on puguem viure amb
més qualitat de vida, amb més
solidaritat i amb més igualtat
entre tots i totes”. El discurs de
l’alcalde també va posar èmfasi
en la prevenció i també va apel·lar
a la responsabilitat individual per
superar aquesta situació.
Vista la bona acollida de l’estrena,
que va exhaurir les entrades,
properament el documental
es posarà a disposició de tothom
al canal de YouTube
de l’Ajuntament.

El productor amb els i les protagonistes del documental. RAMON BOADELLA
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El Ple del febrer aprova la primera empresa municipal
i dues importants modificacions urbanístiques

E

l Ple del febrer, celebrat el
dia 18 de forma telemàtica,
va aprovar diversos punts
que són el primer pas per fer
realitat canvis importants en
la història del municipi. D’una
banda, es va aprovar la creació
de la primera empresa municipal
(la societat mercantil local
Serveis Urbans del Masnou), que
d’entrada permetrà l’establiment
del servei públic municipal
d’estacionament regulat
de vehicles. De l’altra, dues
modificacions del Pla general
d’ordenació urbanística (PGOU):
l’una, en l’àmbit del Casino, amb
l’objectiu de crear-hi un nou espai
públic; i l’altra inclou diverses
modificacions, la més destacada
de les quals és la de l’àmbit de
Can Bernades (on actualment hi
ha ubicat el Càmping Masnou),
que permetrà augmentar-hi la
zona verda pública i crear un
espai per construir-hi habitatges
de protecció oficial.
> Un avenç cap a la
municipalització dels serveis
El Ple ha estat objecte, en
mandats anteriors, d’intensos
debats sobre la recuperació
de diverses concessions de
l’Ajuntament del Masnou
i l’aparcament regulat o la
zona blava no n’han estat una
excepció. Des de la constitució de
la Comissió de Municipalització
(el març de 2019), el compromís
cap a aquest model de gestió del
servei ha estat més ferm.
Tal com va explicar el segon
tinent d’alcalde, Ernest Suñé, en
aquest Ple s’hi van portar “tres
propostes que es presenten de
forma separada: la recuperació
de l’establiment del servei
d’estacionament de vehicles, la
seva dotació econòmica, i els
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El Ple del febrer, que va ser telemàtic, va durar prop de quatre hores. AJUNTAMENT
estatuts de l’empresa pública,
però que conformen un únic
element que ha de ser analitzat i
avaluat en la seva totalitat”. Com
va reconèixer Suñé, aquesta fita
és fruit d’un “esforç col·lectiu”,
tant dels partits que conformen
el consistori com dels tècnics
municipals i la gerència de
l’Ajuntament, “amb la voluntat
d’assolir un objectiu reclamat per
la majoria de les forces polítiques
els darrers vint anys”.
En aquesta ocasió, el Ple va
aprovar inicialment la creació
de la societat mercantil local
Serveis Urbans del Masnou,
Empresa Municipal, SL, de
capital íntegrament públic, amb
la voluntat d’assumir la gestió
del servei públic municipal
d’estacionament regulat de
vehicles i altres de naturalesa
compatible i complementària.
El Ple va aprovar inicialment la
creació de l’empresa amb un
capital social inicial de 6.000
euros per desenvolupar serveis

públics urbans relacionats amb la
mobilitat urbana, el manteniment
de vies públiques, els serveis de
benestar comunitari i el medi
ambient, així com la gestió i el
manteniment d’equipaments
municipals.
“La millor manera de gestionar-ho
seria a través d’una cooperativa
de treballadors públics, però
aquest avançament d’avui és molt
millor que no pas l’externalització
del servei.” El portaveu de la CUP,
Fèlix Clemente, va mostrar-se a
favor d’establir aquest servei de
gestió directa, però va estar en
desacord amb el punt referent
als estatuts pels quals es regirà la
societat i, per això, hi va presentar
diverses esmenes per reformarlos, que no van prosperar. Entre
les set esmenes presentades
destacava la que demanava
la creació d’un observatori
públic dels serveis municipals,
“amb l’objectiu de dotar de més
transparència l’Administració,
perquè faci una tasca de

fiscalització a una empresa que
és pública i fomentar que hi hagi
una participació no política i
l’empresa hagi de retre comptes
també a la ciutadania”. També,
quant als càrrecs directius de
l’empresa, demanava que alguns
no fossin remunerats i que
d’altres tinguessin una limitació
en el salari brut anual.
La resta de partits de l’oposició
també va mostrar les seves
discrepàncies amb els estatuts.
“El nostre grup municipal va
portar al programa electoral la
creació d’una empresa pública
per recuperar serveis que
ara estan externalitzats, que
s’escapen del control i no fan la
feina que haurien de garantir”,
va dir Amadeu Quintana (Fem
Masnou), que va criticar que la
redacció dels estatuts no hagués
estat “més consensuada” amb
les forces del Ple. Precisament
el seu grup, juntament amb el
de JxCat-Units, va entrar unes
esmenes per, al seu parer, “dotar
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l’oposició d’una representativitat
justa i proporcional al pes que
tenim al Ple”. Quintana va afegir
que, “per a Fem Masnou, aquesta
empresa ha de representar un
abans i un després en les maneres
de gestionar els serveis públics
municipals i aquí surt la nostra
desconfiança, fruit del que hem
vist aquests dos anys”. En aquest
sentit, va fer referència a diversos
“incompliments i a la participació
entesa com a informació i no com
a espai de codecisió”.
Frans Avilés (Cs), en nom del
seu partit, va veure amb bons
ulls algunes de les propostes
presentades per la CUP, com “la
voluntat d’ampliar la participació
als grups que no formen part del
Govern i que la designació dels
membres no fos per sorteig, sinó
per proposició des del Consell
de la Vila”. Però, d’altra banda,
“no estem a favor que no cobrin
els professionals o tinguin una
limitació salarial que afebliria
la potència que ha de tenir el
Consell d’Administració”. Fent
una valoració general, Avilés
va afirmar que “entenem que
aquesta proposta està poc
treballada per part de l’Equip
de Govern i les presses no són
bones”. “Per portar al Ple una cosa
que encara té millores en ment,
hauria estat millor ajornar-la”, va
concloure.
Per raons similars a les d’Avilés,
Romà López (JxCAT-Units) va
justificar el seu vot en contra: “No
hi ha necessitat de tirar endavant
el punt ara, i d’aquí a un temps
es podria portar a aprovació una
proposta consensuada, però, no
hi ha cap interès i, per tant, no
podem validar els estatuts.”
En nom del Govern, Ernest Suñé
va donar resposta a les diferents
opinions dels grups de l’oposició
versades sobre aquest punt. En
primer lloc, va dir que “el Govern
ja ha previst la participació
de membres del Consell de
la Vila”. En segon lloc, que “la

ÀMBIT DEL CASINO

La modificació urbanística
proposa que una superfície
aproximada de 2.200 m2 passi
a ser sòl públic (1.800 m2 dels
quals per a espais verds)
responsabilitat i dedicació han
de poder ser recompensades,
tenint en compte que tindran una
responsabilitat en les decisions
que prenguin” i, a més, va afegir
que “la retribució establerta
es correspon amb les dades
retributives a l’Ajuntament”.
També va reconèixer que “si hi ha
elements que poden suposar una
millora i són validats pels serveis
tècnics”, els incorporarien.
Pel que fa a la participació, Suñé
va explicar que s’està estudiant
la millor manera de dur-la a
terme, però va recordar que “el
Consell d’Administració és un
ens que no ha d’estar vinculat
a cap partit polític [...]. La
representació política ja és dins
de la Junta General i el Consell
d’Administració ha d’estar format
per persones que coneguin el
municipi, disposades a dedicar
el seu temps per ajudar que
l’empresa municipal funcioni
bé”. Per tancar el debat, el també
regidor d’Impuls dels Serveis
Públics va dir que era “una data
històrica per a la nostra vila, un
pas important per recuperar els
serveis que tenim concessionats
i per garantir un millor servei a la
ciutadania del Masnou”.
Els punts relatius a la creació
d’aquesta empresa pública van
quedar aprovats de la següent
manera:
> Aprovació inicial de l’expedient
d’establiment del servei públic
municipal d’estacionament de
vehicles. Aprovat amb els vot
a favor de totes les formacions
polítiques a excepció de Fem
Masnou (3 vots), que es va
abstenir.

> Aprovació inicial de l’expedient
número 02/2021 de modificació
pressupostària per crèdit
extraordinari finançat amb
baixa. Aprovat amb els vot a
favor de totes les formacions
polítiques a excepció de Fem
Masnou (3 vots), que es va
abstenir.

“L’interès públic” va ser la
justificació principal que va donar
l’Equip de Govern, a través del
regidor d’Urbanisme, Ricard
Plana, per portar al Ple l’aprovació
inicial de la modificació puntual
del PGOU en l’àmbit del Casino
del Masnou. L’Equip de Govern
la va aprovar amb els seus vots
a favor (ERC i PSC, 12 vots) i els
vots contraris de la resta de
formacions polítiques.

actualment qualificada com a
equipament privat, una superfície
aproximada de 2.200 m2 passi
a ser sòl públic (1.800 m2 per
a espais verds, 110 m2 per a
equipaments i 350 m2 destinats a
vial). La compensació als afectats
plantejada a la proposta dona
més aprofitament al terreny, on es
proposa la construcció en planta
baixa d’un edifici destinat a locals
comercials, i un altre, de planta
baixa més dues plantes, amb
la finalitat de dignificar l’espai
actual ocupat per una mitgera
amb una façana, a la zona del
carrer de Roger de Flor. També,
darrere el teatre, es preveu s’hi
pugui construir un volum per a
la caixa escènica, que necessita
més espai. Com va reconèixer
Plana, “la part de compensació
del particular afectat és més
subjectiva i és aquí on nosaltres
obrim la mà a la propietat per fer
la seva proposta”. Amb tot, també
va afirmar que no han tingut cap
retorn per part de l’entitat des
de l’enviament de la proposta.
“Aquesta modificació es troba
dins del Pla d’actuació municipal
(PAM) d’aquest mandat i, per a
nosaltres, és important complir
aquest compromís”, va explicar
Plana, que també va parlar de
terminis: “La idea és destinar
aquest 2021 a fer l’aprovació de
tota la modificació per poder fer,
el 2022, les obres necessàries.”

“Una modificació del planejament
sempre té una condició sine
qua non, que és l’interès públic.”
En aquest cas, va afegir Plana,
“entenem que és molt clar:
aconseguir sòl públic en una zona
del Masnou deficitària. [...] La Llei
també diu que, juntament amb
l’interès públic, cal compensar
els particulars afectats”. Dintre
d’aquests dos paràmetres, la
proposta que es va aprovar afecta
la zona que va des de la terrassa
fins a la paret del frontó del pati
del Casino, i des del carrer de
Tomàs Vives fins al de Roger de
Flor. La modificació proposa que
sobre aquesta zona, de 3.000 m2,

El parer de la CUP va sentir-se de
la veu de Fèlix Clemente: “Som
favorables a aquest projecte
per a la recuperació del pati del
Casino, però no volem especular
amb el terreny que ja ocupa. [...]
La proposta és construir locals
comercials perquè l’entitat els
gestioni i es lucri, quan creiem
que l’entitat podria funcionar
com a centre cívic que no
tenim al Masnou”. A parer de
la formació política, “no hi ha
hagut voluntat d’entesa per
ambdues parts ni tampoc s’ha
consultat l’opinió del poble
per saber què vol fer amb
aquest espai”.

> Aprovació inicial de l’expedient
de constitució de la societat
mercantil municipal. Després
que no prosperessin les
esmenes presentades pels
grups de la CUP, Fem Masnou i
JxCaT-Units, va ser aprovat amb
els vots a favor de l’Equip de
Govern (ERC i PSC, 12 vots), en
contra de JxCaT-Units (3 vots) i
Cs (2 vots), i les abstencions de
Fem Masnou (3 vots) i la CUP
(1 vot).
> Modificació urbanística en
l’àmbit del Casino
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Al costat de l’entitat afectada es
va posicionar Frans Avilés (Cs),
que va dir que “tinc la sensació
que l’opinió del Casino, una
entitat sense ànim de lucre,
no els importa i que aquesta
requalificació significarà la
desaparició com a tal del
Casino”. A parer d’Avilés, es tracta
“d’imposar la solució urbanística
que més interessa al Govern i no
es compensa de forma adequada
la part privada i es condemna
una entitat històrica a la seva
desaparició. [...] El simple fet
d’aquesta aprovació portarà
conseqüències a l’entitat: algú
que podria haver-se’n fet soci
s’ho pensarà dues vegades si està
pendent d’aquesta requalificació
o, fins i tot, els socis actuals!”
JxCat-Units també es va decantar
pel suport a l’entitat. “El poble
està fet un desastre i, en comptes
d’arreglar-lo, dilapiden els diners
dels masnovins amb projectes
megalòmans com aquest”, va
reblar el seu portaveu, Romà
López. “Posen fi a una entitat
social i esportiva que batega”,
va dir en referència al Casino.
“Deixeu viure les entitats,
ajudeu-les a tirar endavant, però
no les mateu”, va afegir. També
va afirmar que “liquidar una
entitat amb història al darrere és
una expropiació encoberta que
acabarà suposant una condemna
milionària a l’Ajuntament”.
Isa Redaño (Fem Masnou) va
fer referència a les paraules
del regidor d’Urbanisme sobre
l’interès públic. “Interès públic
quan els interessa i, si de tant
interès públic fos aquesta
operació, haurien convençut
algú en quatre anys sense haver
de pagar el PSC amb l’entrada
al Govern.” A més d’aquesta
acusació, Redaño va titllar
l’aprovació d’una “operació de
màrqueting, un projecte faraònic
amb el qual intenten guanyar
les properes eleccions i que
acabarà en un judici”, es va atrevir
a avançar. La proposta del grup
de Redaño era la de “cercar una
solució consensuada a través
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d’un procés participatiu entre
els veïns, l’Ajuntament i l’entitat”.
També va criticar que Plana no
s’abstingués en la votació i li va
recordar que “va formar part de la
Junta Directiva del Casino; és poc
ètic que voti”.
Ricard Plana va donar resposta a
totes les opinions versades pels
grups de l’oposició. A la CUP li va
dir que, “com marca la llei, s’ha
de compensar els afectats” i va
afegir que “vostès no ens han
fet arribar cap contraproposta”.
A Cs li va respondre que “amb
l’aprovació inicial comença el
procés durant el qual el particular
pot al·legar, i el que vam fer al
desembre és informar-los abans
d’aquesta primera aprovació”.
Plana també va afirmar que “no
veiem un camí ascendent de
l’entitat Casino”, però també va
dir que no disposaven de xifres
per comprovar-ho, perquè no
els havien estat facilitades per
l’entitat. Quant a JxCaT-Units,
va voler corregir l’afirmació feta
per Romà López i, a més de dir-li
que no coincidien amb les seves
polítiques urbanístiques, li va dir
que “expropiació no, modificació
puntual del Pla general, i hi ha
diferència”. En resposta a Fem
Masnou va explicar que “no tots
hem de compartir els mateixos
interessos públics” i va voler
aclarir quina havia estat la seva
situació al Casino: “Abans de
ser regidor vaig estar formant
part d’una comissió gestora
en un moment en què no s’hi
presentava ningú; més aviat això
demostra que si algú té un interès
especial que el Casino continuï
soc jo, perquè el conec i tirar-lo
endavant ens va costar molt.” En
aquest sentit, va aprofitar per fer
una crida a l’entitat: “Els convido a
reunir-nos i trobar-hi una solució.”
Després de les explicacions
de Plana, Romà López (JxCatUnits) va prendre la paraula
per anunciar que, si s’aprova
aquest punt, “ho posarem en
coneixement de la Fiscalia per
a les possibles responsabilitats

que es puguin derivar d’una
expropiació encoberta”. “Farà
que l’Ajuntament acabi jutjat i el
condemnarà a pagar una fortuna”,
va sentenciar.
En aquest moment, Ernest Suñé
(PSC) va prendre la paraula per
recordar que “no és un procés
d’ara, sinó que l’any 2003 ja
es van tenir converses amb la
voluntat d’obrir el mur i no es
va voler. El Casino és una entitat
molt tancada que vol mantenir
el seu statu quo”. Adreçant-se a
López li va dir: “Presentar una
denúncia és legítim, però és una
pena que no ho fes quan el seu
grup va aconseguir malbaratar
1,5 milions d’euros dels diners
municipals”, (en referència a la
indemnització de prop d’1,5
milions d’euros que l’Ajuntament
va haver de donar als propietaris
de la finca coneguda com a
Kangeisó). També va recordar
que “ja es va perdre l’oportunitat
de salvaguardar el teatre amb
l’ajuda de tres milions dels Fons
Europeus, perquè el mateix
Casino es va a negar a signar un
acord”. “Si no actuem, es perdrà
tot”, va dir.
Per tancar el punt, l’alcalde,
Jaume Oliveras, va prendre la
paraula per recordar l’objectiu
d’aquesta aprovació: “Recuperar
un espai públic per al municipi”.
En referència al teatre, també va
recordar que l’any 2019 l’Equip

CAN BERNADES

Aquesta modificació
urbanística té per objectiu
aconseguir sòl públic
per construir habitatge
de protecció oficial
i augmentar la superfície
verda del municipi

de Govern va fer una proposta de
conveni a l’entitat per recuperar
el teatre, “però encara n’esperem
retorn”.
> Modificació urbanística:
Can Bernades i Joan Roig,
pg. de Joan Carles I, carrer
de Vallromanes i parc del
Mil·lenari
En aquest Ple també es va aprovar
inicialment una altra important
modificació puntual del PGOU als
sectors PE4 Can Bernades i PE6
Joan Roig, al pg. de Joan Carles
I, carrer de Vallromanes i al parc
del Mil·lenari. De nou, l’Equip de
Govern ho va aprovar amb els
seus vots a favor (ERC i PSC, 12
vots) i els vots contraris de la resta
de formacions polítiques.
Plana va tornar a fer referència
a l’interès públic com a motiu
d’aquestes modificacions. “Al
parc del Mil·lenari, qualifiquem
una part del parc per permetre
l’ampliació del Casal d’Avis
d’Ocata; al carrer de Vallromanes,
per arreglar la situació d’una zona
d’aparcament; al carrer de Joan
Roig, per destinar la Fabriqueta
a equipament; i al carrer de
Joan Carles I, per arreglar-hi
l’aparcament. Dintre d’aquesta
modificació també hi ha la que
afecta l’àmbit de Can Bernades,
“que probablement és la més
significativa de totes”, va dir Plana.
Plana va donar dos motius per
justificar l’interès públic de
Can Bernades: el primer, per
aconseguir sòl públic, sabent
que al municipi ho tenim
pràcticament tot construït, i
el segon, per l’oportunitat de
construir més habitatge de
protecció oficial. Les dades
donades per Plana van ser les
següents: “La intervenció afecta
uns 25.000 m2 del municipi i,
fent números rodons, partíem
d’un sòl públic d’11.000 m2 i
residencial lliure de 13.000 i, amb
aquesta modificació, quedarien
uns 20.000 m2 de sòl públic i

INSTITUCIONAL
5.000 de residencial lliure”. En
concret, la modificació preveu
augmentar la superfície verda
del Masnou en més de 8.000 m2
i la creació de 39 habitatges de
protecció oficial.
Durant la seva exposició, Plana va
referir-se a la demanda efectuada
per l’Associació de Veïns del
Bellresguard durant l’audiència
pública prèvia al Ple. Els veïns,
preocupats per les modificacions,
hi van incloure dues peticions:
l’ajornament de l’aprovació i, si
no és possible, l’ampliació dels
terminis d’exposició pública
d’aquesta. Quant a la primera, va
respondre que “si el que voleu
és que tothom pugui debatre i
al·legar-ho, és bo aprovar-ho i
posar-ho a informació pública”.
Quant a l’ampliació de terminis,
“consultant els serveis tècnics, la
Llei d’urbanisme especifica que
és un mes d’exposició pública, per
tant, no es pot allunyar d’això. [...]
Tot i així, entenem que hi hagi certa
preocupació entre els veïns sobre
com els pot afectar la proposta
i l’Equip de Govern agafa el
compromís de posposar l’aprovació
provisional fins al mes de maig”.
Després de l’explicació, el
portaveu de la CUP va prendre
la paraula per explicar que “va
ser a la inversa: eren ells (els
propietaris del Càmping) els
que volien construir allà i han
sigut convenientment orientats
pels serveis tècnics”. A parer del
seu grup, “estaríem a favor de
recuperar la gestió del Càmping

i convertir-lo en patrimoni
municipal”.
Frans Avilés (Cs) s’hi va mostrar
en contra per diversos motius.
“Aquest projecte ha estat
ocultat a tothom, fa anys que
s’hi està treballant a l’ombra [...].
El propietari del Càmping va
comprar la Fabriqueta amb la
clara intenció de poder millorar la
qualificació urbanística per a un
més bon aprofitament econòmic.”
També va dir que “sorprèn que
una requalificació es faci a dos
mesos de la majoria absoluta”
i que “falta criteri urbanístic al
departament”. Avilés va posar en
dubte qui guanyava la zona verda,
si el poble o el promotor, per ser
una “zona apartada del poble” i
també va demanar si s’havien fet
estudis reals que “garanteixin que
en aquesta zona, ja densament
poblada, no s’hi ocasionaran
problemes de mobilitat”. En
aquesta ocasió, Avilés va anunciar
que, “com que el nostre grup entén
que tot el que s’ha mogut darrere
la requalificació urbanística ha
estat sospitós, farem un escrit a la
Fiscalia de Medi Ambient perquè
ho estudiïn”.
Havent demanat “la retirada
del punt si hi ha clara voluntat
de consens”, Romà López
(JxCat-Units) va mostrar-se
preocupat per l’orientació dels
futurs habitatges que, al seu
parer, no responien a criteris de
sostenibilitat. També va explicar
que havia demanat un informe
al Departament de Territori
sobre la masia antiga existent

a la zona i l’escrit concloïa que
“aquesta masia no consta al Pla
de patrimoni, però que calia
analitzar-ne la importància
patrimonial”. López va acusar el
Govern de “densificar una zona
allunyada del centre, canviant
la idiosincràsia del Masnou i
destruint la tipologia del poble”.
Isa Redaño va qualificar l’operació
de “pelotazo urbanístic”. Va dir
que es tractava d’una operació
urbanística poc raonable que
densificarà encara més el poble
i, a més, es desaprofita l’opció de
crear una anella verda al Masnou
que ens ajudi a respirar”. La
regidora de Fem Masnou va dir
que “augmentar la densitat de
població d’un dels pobles més
densament poblats de Catalunya
és anar cap a un col·lapse de
la mobilitat i els serveis que
provocarà un gentrificació que
expulsarà de nou veïns i veïnes.
[...] La redensificació ha d’anar
acompanyada de millores en els
serveis i les infraestructures i al
projecte el que hi diu és que no és
obligatori”, va argumentar.
Ernest Suñé també va prendre
la paraula per recordar que
la proposta compta amb els
informes favorables dels tècnics
municipals i de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona i que
“augmenta la superfície del
Masnou en més de 8.000 m2, dels
quals podrà gaudir tothom, a més
de la creació de 39 habitatges de
protecció oficial que contribuiran
a evitar que els joves del poble
hagin de marxar”.

En resposta als grups de
l’oposició, Plana va dir a Fem
Masnou que “l’anella verda es fa
amb els 8.000 m2 de zona verda
que aconseguim amb aquesta
modificació”. També va afegir
que, precisament, els habitatges
de protecció oficial per a joves
“són perquè no se n’hagin d’anar
i, evidentment en conseqüència,
es veu augmentada la densitat
de població”. A la CUP li va
respondre que “hi ha dues
maneres de tirar endavant
el planejament: la primera
és contractar un arquitecte i
encarregar el projecte, però la
llei permet a qualsevol ciutadà
fer una proposta de modificació
de planejament. [...] Que l’origen
sigui d’iniciativa privada o pública
no canvia res; si es considera
d’interès públic, l’Equip de Govern
les porta al Ple perquè decideixi”.
Quant a l’orientació dels edificis
que preocupava a JxCat-Units, va
dir que “es preveuen de manera
que l’impacte per als veïns sigui
el mínim possible”. En total,
“s’incrementa un 4% l’habitatge
que hi ha al barri i hi ha diverses
tipologies d’habitatges a la
zona, des del pisos de més de
set plantes coneguts com a
Trèbols fins a cases unifamiliars;
el Bellresguard és una suma de
molts edificis”, va dir. Finalment,
va cloure l’explicació dient que
“estem parlant amb veïns, i
intentarem posar-nos d’acord i
trobar el consens”.
Llegiu-ne la crònica sencera
a www.elmasnou.cat

EXPOSICIÓ PÚBLICA
> Aprovació inicial de l’expedient d’establiment del servei públic
municipal d’estacionament de vehicles.
Del 26 de febrer al 12 d’abril de 2021.
> Aprovació inicial de l’expedient de constitució de la societat
mercantil municipal. Del 26 de febrer al 12 d’abril de 2021.

> Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU a l’àmbit
del Casino del Masnou. Del 9 de març a 9 d’abril de 2021.
> Aprovació inicial de la modificació puntual PGOU sectors PE4
Can Bernades i PE6 Joan Roig, pg. Joan Carles I, Vallromanes
i parc del Mil·lenari. Del 9 de març a 9 d’abril de 2021.
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Quatre alcaldes del territori fan front comú
cap a l'N-II pacificada

L

’1 de setembre del 2021
és previst que quedi
alliberada de peatges la
via C-32 a l’altura de la comarca
del Maresme. En aquest sentit,
els alcaldes dels municipis del
Masnou, Jaume Oliveras; Premià
de Mar, Rafa Navarro; Vilassar de
Mar, Damià del Clot, i Cabrera
de Mar, Jordi Mir, han subscrit
un comunicat sobre la futura
configuració de l’N-II pacificada
“per donar la coherència idònia
al territori que uneix la capital
del Maresme, Mataró, amb
el primer municipi de l’àrea

D’una banda, els alcaldes
aposten per “reorientar l’actual
traçat de l’N-II per convertirlo en carrer dins de la trama
urbana dels municipis i de
connexió secundària entre
municipis en el tram interurbà”.
L'N-II a l'altura del Masnou.
DOMÈNEC CANO

metropolitana, Montgat”. L’escrit
consensua un posicionament i
unes actuacions conjuntes per
començar a treballar en aquest
nou escenari.

De l’altra, per “potenciar de
forma clara i definitiva la
mobilitat amb bicicleta i amb
els vehicles de mobilitat
personal, tot definint una
via pedalable que uneixi els
diferents municipis de Montgat
a Mataró”.

El model de configuració de l’N-II
dels quatre alcaldes inclou:
> En el tram urbà, dos carrils
de circulació de vehicles,
una via pedalable i un espai
d’ampliació de voreres i d’espai
per a serveis.
> En el tram interurbà, una
via pedalable i un màxim de
tres carrils de circulació de
vehicles.
Podeu llegir el comunicat
sencer a www.elmasnou.cat.

MEDI AMBIENT

El Masnou presenta alternatives a les actuacions al litoral
per a la regeneració de la platja

D

esprés que, a final de
l’any passat, l’alcalde del
Masnou, Jaume Oliveras,
enviés una carta a la Direcció
General de Costes per sol·licitar
de nou que s’aturés el projecte
del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic
que preveu diverses actuacions
al litoral per a la regeneració de la
platja d’Ocata, el dimecres 24 de
febrer hi va enviar un nou escrit
arran de la reunió mantinguda el 2
de febrer en què el Ministeri els havia
sol·licitat una proposta d’alternatives
al projecte que es preveu executar.
El batlle hi va demanar novament
que es tingui en consideració
la demanda de paralització de
l’execució del projecte i, a més,
els va oferir la col·laboració per
treballar una proposta de consens
que tingui un impacte ambiental
mínim per a la costa.
Les propostes del consistori
masnoví inclouen un informe

sobre les possibles alternatives
a les platges del Masnou que ha
comptat amb la col·laboració
del professor Agustín SánchezArcilla, director del Laboratori
d’Enginyeria Marítima de la
Universitat Politècnica de
Catalunya (LIM/UPC) i de
l’International Centre of Coastal
Resources Research (CIIRC), i del
Dr. Rafael Sardà, investigador
del Centre d’Estudis Avançats
de Blanes del Consell Superior
d’Investigacions Científiques
(CEAB-CSIC).

L 'escassetat de sorra es fa evident
en alguns trams de la platja.
MIREIA CUXART

El projecte anunciat per la
Direcció de Costes per a la
regeneració de la platja d’Ocata
inclou l’extracció de sorra del
fons marí per abocar-la a la
platja, així com la construcció
d’espigons al Masnou i a Premià
de Mar. Tal com explica SánchezArcilla, solucions “tradicionals”
com aquesta “han mostrat les
seves mancances en trams

costaners deficitaris de sorra,
com ara el Maresme.” Per això,
proposa “solucions innovadores
basades en la biodiversitat i la
geodiversitat”, que, al parer de
l’expert, “permeten una flexibilitat
més gran per corregir possibles
defectes del projecte inicial i
també per adaptar la intervenció
al canvi climàtic”. Segons exposa

el professor al seu escrit, “en
molts països europeus s’estan
combinant solucions tradicionals
rígides amb solucions més noves,
per tal de reduir l’empremta
de carboni que suposa una
intervenció tradicional, ja sigui
dic, espigó o una alimentació
artificial repetida en el temps i
amb una durada limitada.”
L’informe assegura que les
alternatives són múltiples.
En concret, es proposen
intervencions basades en el
funcionament natural de la costa,
anomenades solucions naturals.
Aquestes intervencions imiten,
per exemple, les barres de platja
submergida, com una mena de
dics paral·lels però construïts amb
tubs flexibles, o amb plantacions
de fanerògames marines.
També recalca com a important
la restauració de dunes com a
defensa de la costa contra les
grans tempestes o la construcció
dels bypass de sorra als ports.
EL MASNOU VIU MARÇ 2021
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L’impuls de l’educació secundària i de la postobligatòria
centra la visita del conseller Bargalló
El titular d’Educació es reuneix amb la comunitat educativa del futur Institut
Escola Lluís Millet i amb la direcció de l’Institut Mediterrània

E

l conseller d’Educació del
Govern de la Generalitat de
Catalunya, Josep Bargalló,
va visitar el Masnou el 4 de març.
Les reunions que hi va mantenir
es van centrar en els canvis
que s’endeguen per reforçar i
potenciar l’oferta al municipi dels
estudis d’educació secundària
obligatòria (ESO), batxillerat
i formació professional. Les
millores s’emmarquen en l’acord
en matèria educativa assolit entre
l’Ajuntament i la Generalitat a
principis de febrer.

de la Conselleria d’Educació
al Maresme i al Vallès Oriental.
Jaume Oliveras, alcalde del
Masnou, no hi va poder assistir
per una indisposició.

Bargalló va anar primer a la
fins ara Escola Lluís Millet, que
es converteix en un institut
escola a partir del proper curs
2021-2022. Després, a l’Institut
Mediterrània. En ambdós centres
va conversar amb representants
dels equips directius i, a l’Escola
Lluís Millet, de l’associació de
famílies d’alumnes. Els van
acompanyar Sílvia Folch, primera
tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament
del Masnou; Cristina Ramos,
regidora d’Educació, i Pere Masó,
director dels Serveis Territorials

A la fins ara Escola Lluís Millet,
Bargalló va constatar la satisfacció
i la il·lusió que havia generat en
l’equip docent i en les famílies la
decisió de convertir el centre en
un institut escola, ja que a partir
del curs vinent també impartirà
ESO. El conseller va explicar les
bones experiències que ja hi ha
hagut en altres centres educatius
de Catalunya que han fet la
mateixa transformació. L’alumnat
dels instituts escola romanen al
mateix centre i amb els mateixos
companys i companyes des

Moment de la visita. RAMON BOADELLA

de la primària fins a completar
l’ESO. Entre altres avantatges,
això reforça el paper en la seva
comunitat dels nois i noies més
grans, ja que molts esdevenen
mentors dels nens i nenes de
primària, segons ha explicat el
conseller, que, a més, ha detallat
que els darrers anys Catalunya
ha passat de tenir divuit instituts
escola públics a prop d’un
centenar.
La creació d’aquests centres té
altres efectes positius per a la
comunitat educativa, perquè
també permeten millorar l’oferta
del batxillerat i la formació
professional, ha subratllat
Bargalló. Aquesta idea ha ajudat
a dissipar els temors que s’havien
generat a l’Institut Mediterrània
després que s’anunciés que la
que fins ara era la seva escola
veïna passa a ser també un
institut. Així, en la segona reunió,
al Mediterrània es va incidir en el
nou projecte que s’hi implantarà,
cosa que també es farà en l’altre
institut públic del municipi, el
Maremar.

El projecte compartit entre
la Generalitat i l’Ajuntament
persegueix que tots dos centres
assoleixin l’excel·lència en estudis
postobligatoris. També estableix
que siguin complementaris,
que no es facin la competència,
que s’especialitzi cadascun en
diferents branques i s’ampliï, per
tant, l’oferta formativa masnovina
perquè esdevingui un referent al
Baix Maresme i atregui alumnes
d’altres poblacions. Una de les
estratègies que es plantegen és
que l’Institut Mediterrània impulsi
el batxillerat amb la incorporació
de noves especialitats i potenciï
les existents. Alhora, que el
Maremar ampliï el catàleg de
cursos de formació professional
que imparteix.
Bargalló va concretar que el curs
2021-2022 serà de transició,
amb la posada en marxa de
l’Institut Escola Lluís Millet. Es
preveu, doncs, poder implantar
una nova oferta d’estudis
postobligatoris ben definida a
partir del curs següent, el 20222023.

Fil a l’agulla per a un canvi en la gestió de les escoles bressol municipals

E

l Masnou ha començat
les tasques per realitzar
un estudi de les diferents
formes de gestió aplicables al
servei municipal d’escoles bressol
i, en el cas que correspongui, fer
les modificacions necessàries en
l’actual establiment del servei.
Així ho va anunciar l’alcalde al
darrer Ple, que va tenir lloc el 18
de febrer. Dies abans, havia signat
un decret per a l’estudi de gestió
i modificació de l’establiment del
servei.
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El primer pas per fer-ho és la
creació d’una comissió redactora
de caràcter tècnic que elabori
un estudi comparatiu sobre
les diferents formes possibles
de gestió del servei municipal
d’escoles bressol, indicant els
avantatges i inconvenients de
cadascuna i assenyalant la forma
de gestió que resulti més eficient
i sostenible. Si correspon un canvi
en la forma de gestió, aquesta
comissió també haurà d’elaborar
la memòria justificativa, el

a la comissió informativa de caràcter
específic sobre municipalització de
la gestió de serveis municipals, de
la qual formen part tots els grups
municipals.

Zona de jocs d'una escola bressol.
AJUNTAMENT

projecte d’establiment i el reglament
que estableixi el règim jurídic de
la prestació. Un cop concloguin
aquests treballs, se’n donarà compte

Actualment, l’Ajuntament
del Masnou gestiona de
forma indirecta, mitjançant
un contracte de concessió de
serveis, el servei públic municipal
d’escoles bressol, integrat per
dos centres educatius: Sol Solet i
La Barqueta.

EDUCACIÓ

Primeres passes del Projecte educatiu de municipi

A

la sessió telemàtica del 24 de febrer del Consell Escolar
municipal es van presentar, com a novetat, les primeres passes
del Projecte educatiu de municipi (PEM). És un projecte que,
liderat pels governs locals, busca el compromís ciutadà amb l’educació,
una educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al
llarg de tota la vida i que, per tant, va més enllà de l’escola. El PEM és un
instrument que ajuda a definir el model de poble que es vol i permet
planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi, i amb la
participació ciutadania, elaborar propostes i compromisos permanents,
dinàmics i compartits. Així ho va explicar la regidora d’Educació, Cristina
Ramos, a la sessió presidida per l’alcalde, Jaume Oliveras.

Tal com va dir Ramos, l’Ajuntament ha rebut
un recurs de la Diputació a l’Ajuntament per fer
l’acompanyament del projecte educatiu de municipi.
Ja s’ha iniciat el procés, que consta de diverses
fases. Actualment s’ha constituït el grup motor en
l’àmbit tècnic i s’ha enviat una proposta als centres
educatius per crear el lema del PEM i iniciar el procés
participatiu. La propera etapa s’encarregarà de fer la
diagnosi i el mapa de recursos. Seguidament, es durà
a terme la jornada de presentació, en què es crearà el
grup impulsor del PEM.

Activitats perquè els i les
estudiants puguin trobar
el seu itinerari acadèmic

Jornades de portes obertes
als centres escolars

L

'(In)forma't ja té data: s'ha
previst per als dies 16 i
17 d’abril. La proposta
consisteix a exposar, informar
i oferir orientació acadèmica i
professional a l’alumnat de 3r i 4t
d’ESO.
La idea és oferir a l’alumnat
unes conferències mitjançant
la plataforma en línia Zoom. Es
compta amb la participació dels
instituts del Masnou Maremar
i Mediterrània, el Servei Local
d’Ocupació, el Centre de
Formació de Persones Adultes
del Masnou (CFPAM), el Servei

d’Orientació Juvenil, el Programa
de Noves Oportunitats, el Referent
d’Ocupació Juvenil del Consell
Comarcal del Maresme, el Servei
de Mobilitat Internacional Jove i els
instituts d’Alella i Premià de Mar.
Les dates previstes són el 16
d’abril al matí per a l’alumnat
(horari a concretar) i, tant la
tarda (de 17 a 20 h) com el matí
del 17 d’abril (d’11 a 14 h), per a
l’alumnat i les seves famílies. Si
la situació sanitària ho permet hi
podria haver un estands
d’informació presencial al pati de
Ca n’Humet.

L

es jornades
de portes
obertes per
a la preinscripció
i matrícula
del curs
escolar 20212022 resten
condicionades
a la situació
sanitària derivada de la pandèmia
de la COVID-19 i les mesures de
seguretat que corresponguin.
Cal posar-se en contacte
amb cada centre educatiu
per confirmar dates i horaris.
S’estableixen diversos formats
per a les jornades de portes

obertes, per tal de minimitzar
riscos davant la pandèmia,
com visites individuals o en
grups reduïts o presentacions
telemàtiques. Cada centre
ha escollit els formats que
considera més adients. Podeu
consultar el calendari a https://
www.elmasnou.cat/temes/
educacio. Allà també hi podreu
consultar la Guia Educativa.

Les xerrades informatives
per a famílies sobre les
preinscripcions de P3 i 1r
d’ESO es van dur a terme a
primers de març.

Comunicat de l’Equip de Govern arran del tancament parcial de cursos
del Col·legi Sagrada Família

D

avant de l’anunci fet el
24 de febrer pel Col·legi
Sagrada Família en
relació amb la modificació de
la seva oferta educativa per al
proper curs 2021-2022,
en el sentit que tanquen
els cursos que van de P3 a
3r de primària, mentre que
mantenen en funcionament
4t, 5è i 6è de primària així
com l’oferta d’ESO, l’Equip
de Govern fem les següents
consideracions.

l’escolarització de tots els infants
al Masnou i intentant respectar
les seves preferències.

Un cop transcendida aquesta
informació, hem mantingut
reunions i contactes amb totes
les parts implicades: la direcció
del centre educatiu, les famílies
afectades pel tancament de
cursos i els Serveis Territorials del
Departament d’Educació.

Façana de l'escola. DOMÈNEC CANO

Hem expressat la nostra voluntat
d’oferir des de l’Ajuntament
i, en concret, des de l’Oficina
Municipal d’Escolarització (OME),
en coordinació amb els Serveis

Territorials, acompanyament
específic a les famílies afectades
pel tancament en el moment de
la preinscripció en altres centres
educatius del municipi, garantint

Manifestem de nou el nostre
compromís per tal d’ajudar a
potenciar l’oferta educativa de
qualitat amb què, sens dubte,
ja compta el Masnou i el dret a
l’escolarització en condicions
òptimes, tal com es desprèn dels
acords signats recentment amb
el Departament d’Educació en
matèria educativa.
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HABITATGE

Aquest any, més ajuts municipals a l’habitatge
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 6 d’abril de 2021

E

l 2 de març es va obrir la
convocatòria d’ajuts a
l’habitatge de l’Ajuntament
del Masnou. Aquest any s’han
reformulat les ajudes i, a les dues
línies ja existents (ajuts al lloguer
i a l’IBI), se n’hi afegeixen dues de
noves (ajuts a l’IBI per a propietaris
d’habitatges en lloguer que aprovin
condonacions o reduccions de
la renda i per al pagament de la
hipoteca). En total, es destinaran
150.000 euros amb la voluntat
d’arribar a més persones, com les
que enguany s’hagin pogut veure
afectades per l’impacte econòmic
de la COVID-19.
El termini de presentació de
sol·licituds és fins al 6 d’abril de
2021. Es recorda que, tot i que
la convocatòria es fa l’any 2021,
correspon a la despesa de l’usuari
de l’any 2020.

Es poden consultar les bases i
tota la informació per tramitar les
sol·licituds al catàleg de tràmits
de l’Ajuntament del Masnou.
TIPOLOGIES
> LÍNIA 1
Subvencions per al lloguer de
l’habitatge habitual. Es tracta
d’ajuts destinats a subvencionar
l’accés i el manteniment d’un
habitatge de lloguer, mitjançant
la subvenció de les despeses
mensuals derivades del
pagament del lloguer i d’una part
de les despeses d’accés –com
per exemple, impostos i d’altres
derivades de la contractació.
> LÍNIA 2 (Novetat)
Subvencions de l’IBI per a
propietaris d’habitatges
en lloguer que aprovin
condonacions o reduccions de la

renda. Es tracta de subvencions
que pretenen beneficiar
indirectament les famílies que
viuen en habitatges de lloguer i
que cobreix una part de l’impost
sobre béns immobles (IBI)
que suporten els propietaris
que promoguin rebaixes o
condonacions en la renda als seus
llogaters.
> LÍNIA 3 (Novetat)
Subvencions per al pagament de
la hipoteca de l’habitatge habitual.
Són ajuts destinats a subvencionar
les quotes hipotecàries en
situacions sobrevingudes de
deteriorament de la capacitat
econòmica familiar.
> LÍNIA 4
Subvencions per a l’IBI de
l’habitatge habitual. Són
subvencions sobre la quota

líquida de l’IBI corresponent a
l’habitatge habitual de persones
que es troben en una situació de
capacitat econòmica limitada.
Presentació de sol·licituds
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), carrer de Roger de Flor,
23 i a través del canal de tràmits
de l’Ajuntament del Masnou.
Més informació:
Tel. 93 557 17 77

OBRES

Aprovat el projecte d’urbanització de l’àmbit de l’antiga Caserna
Aquesta intervenció precedeix la construcció d’un conjunt d’habitatges de règim protegit

L

a Junta de Govern Local
del 18 de febrer va aprovar,
inicialment, la modificació
del projecte d’urbanització dels
terrenys de l’àmbit on es trobava
l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil, promogut per l’Institut
Metropolità de Promoció de Sòl
i Gestió Patrimonial (IMPSOL).
Aquesta intervenció té per
objectiu transformar físicament
aquest espai per construir-hi un
conjunt d’habitatges de règim
protegit, un equipament, un local
comercial i espais lliures.
En concret, l’àmbit del projecte
està limitat pels carrers de
Ciudad Real, Maria Canaleta i
la plaça del Duc d’Ahumada, i

L 'enderroc de la Caserna es va fer l'any
2008. MIREIA CUXART
l’actuació inclou la urbanització
de l’entorn. Un dels principals
objectius és donar més unitat
al voltant del futur edifici
d’habitatges, per dotar de més
caràcter espais urbans que
actualment són usats com a
zones de pas i d’estacionament
de vehicles. En aquest sentit,

s’hi instal·larà mobiliari urbà
(papereres, escocells, bancs),
així com elements de jardineria i
reg i, també, enllumenat. A més,
també es preveu que hi hagi un
seguit d’escocells de diferents
dimensions i dues dunes
vegetals, que ajudaran a donar
continuïtat espacial a l’àmbit a la
vegada que oferiran espais verds
d’estada.
Per dur a terme les obres
d’urbanització, es preveu un
termini d’execució de sis mesos i
el cost de l’obra és de 614.704,81
euros (IVA inclòs).
Aquest projecte ja va ser aprovat
definitivament l’any 2011, però

no es va arribar a executar, perquè
anava lligat a la construcció dels
habitatges de protecció oficial,
un projecte en el qual ja s’està
treballant. Atès que han passat
deu anys des de la seva aprovació
definitiva i que les necessitats
d’urbanització han variat, se n’ha
redactat una nova modificació.
Des del 5 de març, el projecte
està en període d’informació
pública durant el termini d’un
mes, per tal que les persones
interessades puguin presentarhi les al·legacions que estimin
convenients. Es pot consultar a
www.elmasnou.cat/informaciooficial/informacio-urbanistica/
documents-en-exposicio-publica.
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ACTUALITAT

L'Espai Escènic va estar molt a prop d’omplir l’aforament permès, que es va restringir seguint el protocol de mesures preventives davant la COVID-19. RAMON BOADELLA

Actes dedicats a reconèixer i recordar les dones
L’acte central del 8-M subratlla el paper de les dones en la lluita contra la crisi de la COVID-19

D

es de l’inici de la crisi
sanitària, social i
econòmica provocada per
la pandèmia de la COVID-19,
les dones s’han col·locat
majoritàriament a primera línia
per fer-hi front, tant pel que
fa a les cures que dediquen
a la resta de la societat com
pel fet de ser les que pateixen
més severament els perjudicis
generats, especialment en l’àmbit
econòmic i laboral.

dia posterior a l’efemèride per
no entorpir la vaga feminista
convocada per alguns col·lectius.
La sala masnovina va estar molt
a prop d’omplir l’aforament
permès, que es va restringir
seguint el protocol de mesures
preventives davant la COVID-19.
Van assistir-hi 63 persones, que
van poder veure quatre episodis
de la sèrie documental Dones
en temps de crisi, produït per
A PRIMERA LÍNIA DE LA PANDÈMIA

Aquesta ha estat una de les
reflexions més rellevants que van
sorgir en l’acte central masnoví
del 8-M, Dia Internacional de
les Dones, que es va celebrar
el 9 de març a l’Espai Escènic
Iago Pericot. Va tenir lloc el

Un documental dona veu
a diverses masnovines que
relaten com han fet front al
confinament i a la crisi

l’Observatori de les Dones en
els Mitjans de Comunicació.
Entre moltes altres dones,
diverses masnovines relaten en
aquesta sèrie com han fet front al
confinament i a la crisi.

la conversa que es va generar
amb Nila Núñez, realitzadora
de la sèrie, i Cristina Almirall,
tècnica de l’Observatori de
les Dones en els Mitjans de
Comunicació.

Una d’elles és la sanitària
Soukaima Driouech: “M’ha fet
molta il·lusió participar-hi,
perquè el treball per fer front a
la COVID ha estat molt dur i és
molt bona idea fer-lo visible”, va
comentar en pujar a l’escenari
per presentar el documental.
“En fer-lo –afegia Driouech–
vaig adonar-me que els
oferiments de suport que vaig
tenir al meu entorn provenien
de dones”. “Fem més del que
ens pertoca”, va assegurar en

Tant Núñez com Almirall van
relatar les motivacions per
dur a terme el projecte, que
recull els testimonis de trentadues dones amb perfils molt
diversos, i com s’ha realitzat.
S’estructura en dotze capítols
temàtics que plantegen
propostes de canvi social i
conviden a reflexionar sobre
les complexes relacions entre
les cures i els espais domèstics
i laborals i com ho afronten les
dones.

 embres de l'Equip de Govern van participar a l'acte central per mostrar el seu ferm compromís amb la igualtat. D'esquerra a dreta: Jaume Oliveras, alcalde;
M
Monika González, regidora d’Igualtat, i Maria Llarás, regidora de Promoció Econòmica. RAMON BOADELLA
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ACTUALITAT
A banda d’aquests episodis, el
públic també va poder veure un
curtmetratge amb testimonis de
dones emprenedores del Masnou,
realitzat per l’Ajuntament. Relaten
les dificultats a les quals han
hagut de fer front durant aquesta
crisi, els suports que han rebut i
les mancances que han detectat.
Maria Llarás, quarta tinenta
d’Alcaldia i regidora de Promoció
Econòmica, va ser l’encarregada
de presentar aquesta peça. Entre
altres assumptes, va indicar la
rellevància de les polítiques
municipals de suport i foment a
l’emprenedoria femenina com
a eina “per trencar les bretxes
digital i salarial i el sostre de vidre”.
> Manifest i parlaments
Abans de la projecció del
documental, Monika González,
regidora d’Igualtat de
l’Ajuntament, va llegir el manifest
institucional del Dia de les
Dones. El text reclama “polítiques
públiques feministes per assolir
una societat de ciutadans i
ciutadanes lliures, que neixin i
creixin en igualtat d’oportunitats,
en plena fraternitat i respecte”.
“La pandèmia ha posat en relleu
com les crisis afecten de diferent
manera dones i homes [...] i ha fet
visible la fonamental contribució
de les dones en sectors precaris
però essencials”, constata el
manifest, que també exigia

la fi definitiva de la violència
masclista. Alhora, reafirma el
compromís del món local “perquè
aquesta crisi no suposi cap pas
enrere en els avenços socials” i
advoca per “la gran aliança de
totes les dones progressistes i del
moviment feminista”.
En aquest sentit, Jaume Oliveras,
alcalde del Masnou, va expressar
“el compromís de l’Equip de
Govern en la lluita per la igualtat
i pels drets de les dones per tal
d’aconseguir una societat més
lliure i més justa”. Oliveras es va
mostrar orgullós de presidir un
govern format majoritàriament
per dones i dels projectes
endegats per l’Ajuntament amb
objectius feministes, des dels
educatius fins als urbanístics,
passant per les polítiques actives
de creació d’ocupació.
De fet, pel que fa a l’atur, l’alcalde
va assenyalar que “el col·lectiu
més vulnerable al nostre municipi
és el de les dones majors de 55

EMPRENEDORES

També van parlar
emprenedores del Masnou
que relataven les dificultats
a les quals han hagut de fer
front durant aquesta crisi

Soukaima Driouech, Nila Nuñez i Cristina Almirall van pujar a l’escenari
per presentar el documental. RAMON BOADELLA

L 'exposició col·lectiva "Reconeixem-les" es va poder veure a la plaça Nova de les
Dones del Tèxtil. RAMON BOADELLA

Prop de cinquanta persones van gaudir del concert de la Coral Da Capo. RAMON BOADELLA
anys”, segons la diagnosi que
recull el Mapa de vulnerabilitat
social elaborat recentment pel
consistori. Finalment, l’alcalde va
fer una crida a “reaccionar davant
el ressorgiment de la ultradreta,
que posa les dones i el feminisme
al centre de les seves crítiques”.
“Hem de saber aturar-la, aïllar-la i
no banalitzar-la”, va concloure.
> Un bon grapat d’actes
complementen la
programació del 8-M fins ben
entrat l’abril
Els actes d’aquest cicle es
van iniciar el 6 de març. Una
cinquantena de persones van
gaudir del concert que la Coral
Da Capo va oferir als jardins de
Can Malet. La formació va oferir
un repertori variat, amb músiques
d’altres cultures i cançons corals
actuals. Hi va destacar l’adaptació
del “Cant de lluita”, de Roba Estesa.
Tot plegat, amb una posada en
escena emocionant, coreogràfica
i arriscada. La pandèmia de la
COVID-19 va obligar a implantarhi mesures preventives, com
ara la limitació de l’aforament
a cinquanta persones i que les
persones assistents haguessin
d’inscriure-s’hi prèviament.
Un dia abans, divendres al vespre,
es van obrir dues exposicions
amb accent feminista. Ambdues
es poden visitar fins al 5 d’abril.

La primera, “Gravats”, de l’artista
Núria Melero, es pot admirar a
l’Espai Casinet. Proposa reflexionar
al voltant de la interacció entre
la natura i el nostre imaginari. La
segona, “Les dones del felpudo”,
de la il·lustradora Sandra Uve, ha
quedat instal·lada a la Casa de
Cultura. S’hi reivindica la tasca de
dones inventores que no han estat
reconegudes pel fet de ser dones.
En trobareu més informació a la
pàgina 18 d’aquest butlletí.
D’altres actes que han nodrit
la programació han estat
“Reconeixem-les”, una exposició
col·lectiva de la Coordinadora
de Comissions de Gènere del
Masnou (dilluns 8); un col·loqui
que va tractar sobre la invisibilitat
de les dones amb discapacitat
(dijous 11); un taller virtual
de tecnologia, ciència i art en
què es va parlar d’enginyeries
i robòtiques (dijous 11) i la
presentació del llibre El Viaje de
Haidi, d’Àngela Landete (dijous
11). En el moment de tancar
aquesta edició encara quedaven
actes per celebrar, com un taller
d’introducció a les tècniques
bàsiques de gravat a càrrec de
Núria Melero (dissabte 13); la
projecció de la pel·lícula Las
ventanas abiertas (dissabte 13);
l’espectacle Akelarre, amb The
Feliuettes (dissabte 20); i l’itinerari
“Les dones del tèxtil al Masnou”
(18 d’abril).
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CULTURA

La programació d’arts visuals reivindica la mirada
femenina en l’art
Les exposicions de Núria Melero i Sandra Uve reforcen la xarxa
entre creació i públic

U ve exposa il·lustracions de dones
inventores. RAMON BOADELLA

Amb aquest mural, Melero pretén que tothom formi part de l'exposició de gravats. RAMON BOADELLA

L

’obertura de les exposicions
de la gravadora Núria
Melero, a l’Espai Casinet, i
de la il·lustradora Sandra Uve, a la
Casa de Cultura, coincidint amb
els actes per celebrar el Dia de la
Dona, van comptar amb una gran
resposta del públic del Masnou
i la comarca. Les dues mostres
reivindiquen la mirada femenina
en les diferents manifestacions
artístiques. En el cas de Melero,
els gravats exposats proposen
la reflexió de la interacció
entre la natura i la construcció
del nostre imaginari personal
i col·lectiu. Una de les obres
exposades a l’Espai Casinet és un
mural instal·lació que convida les
persones assistents a agafar un
dels petits gravats per mostrarlos amb quina manifestació
de la natura se senten més
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identificades. D’aquesta manera,
l’artista pretén que tothom
formi part de l’exposició i el seu
missatge.

totes dues exposicions ha estat
molt valorat per les persones
que les visiten. Totes dues seran
obertes fins al 5 d’abril.

Per continuar consolidant la
xarxa entre els diferents agents
que treballen per la promoció de
les arts visuals al municipi, el 9
d’abril s’obren conjuntament les
mostres de l’alumnat de l’Escola
Ocata, a la Casa de Cultura, i
del batxillerat artístic de l’IES
Mediterrània, a la sala annexa
de l’Espai Casinet. Una setmana
després, serà el torn de la
pintora realista Maise Corral, que
exposarà les seves atmosferes
suggeridores a l’Espai Casinet,
del 17 d’abril al 9 de maig.

D’altra banda, Sandra Uve
reivindica la tasca de les dones
inventores, a les quals devem
molts dels invents domèstics,
com el forn o el rentavaixella, que
han canviat la vida a les llars. Els
seus noms, però, no han passat
a la història per la seva condició
de dones. El caràcter didàctic de

FINS AL 5 D'ABRIL

La mostra de Melero es
podrà veure a l'Espai Casinet
i la d'Uve, a la Casa
de Cultura

La mostra d'Uve destaca pel seu caràcter didàctic. RAMON BOADELLA

CULTURA

L’objectiu final d’aquesta iniciativa és que les parets acullin 28 intervencions, una per cada lletra de l’alfabet. RAMON BOADELLA

L’Ajuntament proposa una nova intervenció
artística a la Sala de les Lletres
Els projectes seleccionats han de cobrir les parets d’aquest espai
de la Biblioteca Joan Coromines

L

’Ajuntament, a través de
la Regidoria de Cultura,
ha proposat una segona
intervenció a la Sala de les Lletres
de la Biblioteca Joan Coromines.
Per dur-la a terme, va convidar
els professionals del sector de
les arts visuals, la il·lustració, la
fotografia i el disseny gràfic a
presentar les seves propostes
abans del 19 de març. Entre les
rebudes, l’Ajuntament realitzarà
contractacions artístiques per
als cinc projectes que resultin

seleccionats per una junta
avaluadora.
Aquesta iniciativa reprèn la que
es va endegar l’any passat amb
la voluntat d’ajudar a pal·liar
els efectes de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, una
pandèmia de dimensions globals
que també afecta el sector de les
arts visuals. Per intentar donar-li
suport, la Regidoria de Cultura
va contractar un total de vuit
intervencions artístiques perquè

la sala polivalent de la Biblioteca
esdevingués la Sala de les
Lletres. L’objectiu final d’aquesta
iniciativa és que les parets de
la sala acullin 28 intervencions

AJUDES ALS ARTISTES

El projecte vol contribuir
a pal·liar els efectes
de la crisi en el sector
de les arts visuals

(una per cada lletra de l’alfabet),
amb la possibilitat d’inclourehi fins a cinc símbols diferents
d’altres alfabets, sempre que
ho consideri justificat la junta
avaluadora dels projectes. Els
cinc seleccionats en aquesta
ocasió s’afegiran als vuit que
ja s’hi van instal·lar el mes de
desembre passat. Es destinarà
un import brut de 500 euros a
cada contractació artística, en
concepte de disseny, producció
del projecte i drets d’autoria.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

S’analitzen les xifres d’atur al Masnou
durant la pandèmia
L’any 2020 es va tancar amb 1.300 persones aturades, la majoria
del sector dels serveis

L

a pandèmia ha destruït
molts llocs de feina i
nombroses persones s’han
sumat a les llistes de l’atur l’últim
any arreu. El Masnou no n’ha estat
una excepció. A la darrera trobada
telemàtica del Consell Municipal
de Promoció Econòmica, el 16
de febrer, es van analitzar els
principals indicadors socials i
econòmics del municipi a partir
del document gràfic que es va fer
públic a la trobada i que recollia
les xifres en relació amb l’atur al
municipi.
La taxa d’atur registrada al
Masnou havia passat del 9,03%,
el desembre de l’any 2019, a
l’11,44%, el desembre de 2020.
Durant aquest període, l’atur
registrat havia augmentat en
tots els grups d’edat i continuava
essent més alt entre la població
de 55 a 64 anys.
Per sexe, la taxa d’atur era més
elevada entre les dones i el major
nombre de persones aturades es
registrava en els col·lectius amb
un nivell formatiu d’educació
general (ESO).
El mes de desembre de 2019
hi havia un total de 1.021
persones a l’atur. L’any 2020 es
va tancar amb 1.300 persones
registrades, la majoria del
sector dels serveis. El mes amb
menys contractació registrat
va ser l’abril de 2020, tant
per homes com per dones.
No obstant això, l’evolució
de la contractació per grans
sectors posa en evidència
la recuperació parcial de
l’economia els mesos d’estiu,
sobretot en el sector serveis.
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PERSONES ATURADES PER GRANS SECTORS D'ACTIVITATS
Desembre 2019

1.043

Desembre 2020
798

126 144
52
6

62
39

10

Agricultura

Indústria

Construcció

També en el sector dels serveis
és on es va registrar el nombre
més gran de tancament
d’empreses al municipi. De 528
que n’hi havia de registrades
l’any 2019 es va passar a 495 a
finals de 2020.

Regidoria, així com la valoració de
la campanya “Queda’t al Masnou”,
que va tenir lloc durant el tercer
trimestre del 2020.

La trobada va comptar amb
la presència de catorze dels
seus membres, inclosa la nova
regidora, Maria Llarás, que va ser
presentada a l’inici de la trobada.

Entre el desembre i el febrer, cinc
persones es van incorporar a
treballar a l’Ajuntament gràcies
a la subvenció rebuda en el marc
del programa Treball i formació
del Servei d’Ocupació de
Catalunya.

També s’hi van tractar altres
qüestions, com les convocatòries
de subvencions que s’han dut
i es duran a terme des de la

> Noves contractacions
a l’Ajuntament

En concret, s’han contractat una
tècnica de gestió de projectes,

Serveis

41

Sense ocupació
anterior

una auxiliar administrativa i tres
vigilants de proximitat.
La contractació té com a
objectiu incorporar en el món
laboral persones que es troben
en situacions de dificultat per
accedir-hi.

TANCAMENT D'EMPRESES

Al Masnou, de 528 empreses
que hi havia registrades
l’any 2019 es va passar a 495
a finals de 2020

MEDI AMBIENT

“Mou-te pel zero”, reptes i premis per reduir residus
i impulsar el comerç local
Tothom pot jugar-hi, segons el seu nivell, i guanyar recompenses a través
d’una app o omplint de segells els fullets de la campanya

E

ls ajuntaments del Masnou,
Alella i Teià llancen
conjuntament la campanya
“Mou-te pel zero!”, una iniciativa
pionera que vol promocionar
la reducció de la generació de
residus i impulsar el comerç local.
Per aconseguir-ho, es proposa un
joc a tota la ciutadania. Cadascú,
segons el seu nivell i les seves
motivacions, pot assumir reptes
i aconseguir punts per entrar en
el sorteig de premis i descomptes
en comerços locals i les entitats
del poble.
Els premis poden ser productes
que ajuden a la reducció de
residus o recompenses, com
entrades i descomptes en
activitats culturals i lúdiques que
s’organitzin al poble o la comarca.
Hi ha dues maneres de participarhi. D’una banda, a través d’una
app que es pot descarregar
al web moutepelzero.cat. De
l’altra, mitjançant un fullet que
es pot aconseguir als comerços
masnovins que hi col·laboren,
incloent-hi el Mercat Municipal.
Si s’opta per aquesta segona via,
el venedor o venedora segellarà
el prospecte per cada repte
aconseguit.
A cadascú se li proposarà un
itinerari de reptes adient al seu
perfil, de manera que el joc fa

CANVI CLIMÀTIC

La lluita contra el canvi
climàtic és un dels objectius
transversals de la campanya

que es progressi de nivell a
mesura que se superen. Aquest
mètode combina l’aprenentatge
lúdic amb l’assumpció d’hàbits
respectuosos amb el medi
ambient i beneficiosos amb el
teixit comercial local.
Per participar-hi, només cal
entrar al web o agafar un fullet
de la campanya i començar a
jugar. Els reptes s’agrupen en
tres nivells: inicial (5 punts);
intermedi (10 punts); i avançat
(15 punts). Per exemple, n’hi

ha que proposen la compra de
productes a granel en lloc dels
que es comercialitzen envasats
en recipients de plàstic. D’altres,
la reparació d’aparells o peces
de roba. També n’hi ha que
estan pensats per a la promoció
d’hàbits saludables i per a la
reducció de gasos d’efecte
hivernacle, com desplaçar-se a
peu o en bicicleta.
La lluita contra el canvi climàtic
és, per tant, un dels objectius
transversals de la campanya

que presenten conjuntament el
Masnou, Alella i Teià, al qual se’n
sumen d’altres, com impulsar la
transformació digital del comerç
local, fidelitzar la clientela o
promocionar l’estalvi econòmic.
Alhora, serveix per incidir sobre
la generació de residus en l’àmbit
local i projectar estratègies de
futur locals encaminades a la
reducció de residus, la mitigació
del canvi climàtic i l’impuls
del comerç i l’economia de
proximitat.

EL MASNOU VIU MARÇ 2021

21

PUBLICITAT

22

EL MASNOU VIU MARÇ 2021

PUNT DE TROBADA

Llarga vida al Centre d’Empreses Casa del Marquès
Aquest és l’any de comiat de moltes empreses que van néixer amb l’equipament

Vestíbul del Centre d'Empreses Casa del Marquès. AJUNTAMENT

E

l Centre d’Empreses Casa
del Marquès es va inaugurar
el 31 de maig de 2014.
Des dels seus orígens ha tingut
vocació de donar resposta a
l’empresariat del Masnou, Alella
i Teià. Des de la seva posada
en marxa, s’ha volgut que el
Centre sigui un espai de trobada
de persones emprenedores i
empresàries del Baix Maresme
i, en aquest sentit, s’ha anat
consolidant l’equipament com
un punt d’acollida d’aquests
col·lectius amb una clara mirada
supramunicipal, de representació
d’un territori.
L’equipament té nou despatxos
en modalitat de centre de
negocis (despatxos ubicats
a la primera planta), nou de
viver (despatxos ubicats a la
segona planta reservats per
a empreses de constitució
recent que podran tenir dret a
bonificació sobre el preu de la
cessió) i sis de coworking i, en
el moment de tancar aquesta
edició, en quedaven alguns de
disponibles. Aquest 2021 està
sent l’any de comiat de moltes
empreses que van néixer amb
l’equipament. El motiu principal
és que el reglament d’aquest
Centre estableix que les empreses
poden estar-hi allotjades fins a un
màxim de cinc anys (més un de

pròrroga) i, després, han de deixar
el relleu a d’altres. “La primera
promoció ens deixa i n’hem après
molt”, comenten els responsables
tècnics de coordinació del Centre.
“Ara, aquest aprenentatge
d’acompanyament compartit
està enfocat a nous projectes de
dinamització interna i externa
que permetin, d’una banda,
apropar l’equipament a les
empreses i la ciutadania i, de
l’altra, a enfortir les relacions
i les col·laboracions entre les
empreses que s’hi troben ara
allotjades”, ens expliquen.
També es pot fer domiciliació
empresarial.
El Centre d’Empreses Casa
del Marquès és un punt PAE
(Punt Atenció a l’Emprenedor)
i un Centre Local de Serveis
a les Empreses (CLSE). Com a
CLSE acompanyen persones
emprenedores i empresàries en
la gestació, creació, posada en
marxa i consolidació d’activitats
econòmiques, amb l’objectiu de
desenvolupar el teixit empresarial
del seu territori. D’altra banda,
també es presta assessorament
tècnic a les empreses allotjades.
Al llarg d’aquests anys,
l’equipament també ha
esdevingut seu de l’acció
formativa relacionada amb

l’empresa i l’emprenedoria i s’hi
han ofert diferents programes de
promoció i consolidació del teixit
empresarial local.

allotjades, el disseny d’un
programa de retorn social de les
empreses o la celebració del mes
de l’emprenedoria.

A curt termini, el full de ruta
recull molts projectes nous,
com la creació d’un club de
l’emprenedoria femenina, la
posada en marxa d’una actuació
de formació entre les empreses

Al web www.casadelmarques.cat
hi trobareu molta informació
pràctica sobre els serveis que
us ofereix aquest equipament.

LA VEU D’EMPRESES ALLOTJADES

Àlex González

Mario Barcellandi

Walaxia

We Love Martha

Com a empresa, ens aporta
solidesa empresarial davant els
nostres clients, possibilitat de fer
negocis i sinergies amb la resta
d’empreses, i estar al dia en el
món laboral quan compartim
espais i temps amb la resta de
companys. Les instal·lacions
són molt bones, amb gran
comoditat, hi ha una secretaria
amb recepció dotze hores al
dia i tens el suport de Promoció
Econòmica al costat.
En l’àmbit personal, valorem
el benestar professional, la
proximitat quant a la ubicació
i la tranquil·litat, així com la
despreocupació d’incidències
periòdiques que poden sorgir
durant l’any, igual que el
manteniment de les instal·lacions
que utilitzem dia a dia.

El personal és molt amable,
l’espai molt còmode i els serveis
que ofereixen estan molt bé.
A més a més, és possible la
sinergia amb altres empreses.
Hi ha molt bon ambient de
col·laboració. Tot això fa de la
Casa del Marquès l’espai ideal
per allotjar-hi el teu projecte.

Daniel Molina
Magnifik, agència digital
Ja portem algun temps allotjats
a la Casa del Marquès i el tracte
rebut per part dels tècnics i
els serveis que ens donen són
excel·lents. Ens ajuden en tot el
que necessitem i aquest suport
que rebem, juntament amb les
fantàstiques instal·lacions, fan
que sigui la millor opció per fer
créixer un projecte empresarial.

Jordi Matas
Assessor financer
La Casa del Marquès m’aporta poder gaudir d’un punt de trobada
amb altres professionals, així com disposar d’unes instal·lacions per
atendre amb comoditat qualsevol persona interessada en la gestió
del seu patrimoni financer i necessitats financeres. I és que la banca
del segle XXI no està tancada en un local i amb un horari limitat, sinó
disponible a qualsevol hora.
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ENTREVISTA

MIREIA CUXART

María José Viñas

responsable de la divulgació en espanyol de la NASA
Va néixer a Barcelona i passava els
estius al Masnou fins que, quan
tenia sis anys, ella i la seva família
es van establir al poble. Va estudiar
a l’Escola Escolàpies i, després, a
l’Institut Mediterrània, però el camí
d’aquesta masnovina fins a les
estrelles ha estat molt més llarg.
De la veterinària al periodisme,
la història de la María José és de
perseverança, esforç i treball.
Fa una dècada que treballa a la
NASA (l’Administració Nacional
d’Aeronàutica i l’Espai dels Estats
Units) i tot just uns mesos que
ocupa el càrrec de responsable
de la divulgació en espanyol de
l’agència, de nova creació i, a més,
a proposta d’ella.
A través de la feina, que
l’apassiona, ens apropa a un dels
organismes més importants,
emblemàtics i prestigiosos
del món en la generació de
coneixement per entendre com
n’és d’important una llengua
per transmetre informació,
però, també, per a la creació de
referents.

Com una masnovina acaba als
Estats Units, i a la NASA?

Després d’acabar la carrera
de veterinària i havent estat
treballant uns anys com a tal, em
vaig adonar que, quan arribem als
18 anys, hem d’agafar una carrera
sense que moltes vegades ho
tinguem del tot clar, però és més
tard quan t’adones que no és al
que et vols dedicar. Això em va
passar a mi.
Un dia vaig veure que la
Universitat Pompeu Fabra
(UPF) oferia un segon cicle per
llicenciar-se en Periodisme i
el vaig fer. A partir de llavors,
vaig començar a treballar de
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CEDIDA

periodista generalista i pensava
que no tornaria a tocar la ciència.
En aquells moments, pensava a
fer de corresponsal estrangera o
de guerra.
Quan estava treballant a l’Agència
Catalana de Notícies (ACN), un dia
un professor meu de la Universitat,
l’Albert Garrido, que treballava
a El Periódico, em va contactar
perquè buscava un freelance amb
coneixements de ciència que
pogués fer un reportatge sobre
la recerca biomèdica a Barcelona,
que en aquells moments estava
creixent molt. Per a mi, fer aquell
reportatge va ser un luxe. Quan
entrevistava els top de la recerca

biomèdica d’aquell moment em
vaig adonar que a mi m’agrada
treballar amb els científics. Són
molt apassionats pel que fan i la
seva tasca avança contínuament,
sempre estan descobrint coses
noves. Els científics són persones
fascinants.
Llavors va ser quan es va adonar
que no volia deixar de banda la
ciència?

Exacte, però, és clar, m’havia
d’especialitzar. Vaig demanar una
beca a La Caixa, me la van donar
i me’n vaig anar als Estats Units a
fer un postgrau, a la Universitat
de Califòrnia, a Santa Cruz, on
tenien un dels programes punters

de comunicació científica. Hi
vaig passar dos anys en comptes
d’un, em van permetre estendre
el programa i això em va ajudar
molt a endinsar-me en el món
del periodisme en anglès,
perquè jo venia d’escriure en
català i castellà i és difícil canviar
d’idioma. Vaig fer un munt de

“Els científics són molt
apassionats pel que fan
i la seva tasca avança
contínuament, sempre
estan descobrint coses
noves; són persones
fascinants”

ENTREVISTA
pràctiques en diaris locals de
Califòrnia, en gabinets de premsa,
a la Universitat de Stanford, a
l’accelerador de partícules, al
SETI (acrònim en anglès de Cerca
d’Intel·ligència Extraterrestre, el
programa de vida extraterrestre
que va començar l’astrònom
americà Carl Sagan) i vaig anar
fent currículum.
Les meves últimes pràctiques de
carrera, que eren les més llargues,
les vaig fer a Washington i, un
cop acabades, vaig trobar feina
ràpid. Vaig tenir sort. Vaig trobar
una feina d’oficial de premsa a
la Unió Americana de Geofísica,
on vaig estar treballant tres anys.
Vaig poder comprovar que hi
havia molts paral·lelismes entre
les ciències que cobria aquesta
associació amb el que fa la NASA.
I quan vaig veure que hi havia una
oferta de feina per a escriptor de
ciències de la Terra allà, vaig tirarm’hi de cap. M’hi vaig presentar i,
quan vaig rebre la notificació que
em donaven la feina, recordo que
vaig cridar de l’emoció.
I ja fa deu anys que és a la NASA.
Amb quina idea hi va entrar i com
n’ha vist l’evolució?

Vaig entrar-hi com a escriptora de
ciències de la Terra, especialitzada
en ciències polars. Sempre
realitzava tasques en anglès, però,
de tant en tant, m’anaven sorgint
oportunitats de col·laborar amb
grups que estaven fent coses
en espanyol. Per exemple, quan
vaig anar a Groenlàndia, amb
una missió que es deia “Operació
IceBridge”, que ja feia diversos
anys que funcionava i havien fet
molts tipus de comunicació, però
tota en anglès, se’m va ocórrer
dir-los: per què no fem com un
blog en espanyol? Els va semblar
bé la idea i vaig començar amb
això. Després, vaig contactar amb
la persona que portava el Twitter
en espanyol de la NASA des del
centre Kennedy de cap Canaveral
i em va dir que estava sola i si
volia ajudar-la. Hi vaig accedir
encantada. I així, a poc a poc, em

“La NASA és molt gran i
va haver-hi un moment
en què em vaig adonar
que s’estaven fent coses
en espanyol als deu
centres de l’Agència”
vaig anar assabentant del que feia
l’Agència en espanyol.
Va haver-hi un moment en què
em vaig adonar que s’estaven
fent coses en espanyol per tots els
centres de la NASA. L’Agència és
molt gran, no és només Houston,
cap Canaveral... Hi ha deu centres i
milers de persones que hi treballen.
I en tots hi ha molts hispans, amb
molta passió per la seva llengua. A
poc a poc, jo m’anava assabentant
de tot això, però no em semblava
que hi hagués una coordinació, fins
que vaig anar a la seu de la NASA,
a Washington, i els vaig presentar
un projecte: un programa pilot en
espanyol. Vaig posar-ne les bases i
va funcionar molt bé, però ho feia
només amb mitja jornada de feina
meva, l’altra meitat seguia escrivint
sobre ciències de la Terra en anglès.
A finals de l’any passat, em van
oferir fer-ho a temps complet i
des de la seu. Aquest gener he
començat amb aquest càrrec
oficialment.
Així que aquest càrrec que ocupa
és de nova creació i, a més, va ser
idea seva. Com va convèncer els
alts càrrecs?

No em va costar gaire, és qüestió de
demostrar que hi ha una necessitat
i és el que diuen de return on
investment (el retorn de la inversió),
és a dir, que si hi poses recursos,
valdrà la pena. Hi havia la base, hi
havia un munt d’hispanoparlants a
la NASA que estaven entusiasmats
pel que feien i, a més, als Estats
Units hi ha mitjans de comunicació
en espanyol molt grans
(Telemundo, Univisión, CNN en
espanyol). Però, no és que la NASA
no fes res en espanyol, ho estaven
fent des de feia molt, només que ara
se li dona més relleu.

L’aterratge de la missió
Perseverance a Mart de fa unes
setmanes va ser un èxit. Alhora,
es va emetre el primer programa
de divulgació en directe en
espanyol. Com el va viure?

La idea va sorgir amb la Diana
Trujillo (enginyera aeroespacial
colombiana), amb qui ja havia
col·laborat diverses vegades. És
una dona amb molta passió pel
que fa i feia molts anys que ella
volia fer-ho, però no havien trobat
un equip de comunicació que
pogués donar suport a aquest
projecte en espanyol. Sempre fan
el programa en anglès i és que...
es necessiten molts recursos per
dur-lo a terme. En trobar-nos,
quan ella em va dir “jo tinc aquest
somni”, jo de seguida li vaig dir
“doncs jo també”, i ens vam posar
a treballar juntes.
Durant el programa, que ja
acumula més de 2,6 milions de
reproduccions al Youtube, es va
fer una clara aposta per donar
més visibilitat a la dona científica.

És molt importat donar visibilitat a
les fites assolides per les dones en
la ciència i la tecnologia per tal que
es generin referents femenins i
d’aquí la importància de marcar un
referent per tenir un objectiu.
L’acollida que va tenir la Diana
Trujillo durant el programa va
ser extraordinària. Llegíem els
comentaris que ens deixaven els
espectadors i eren emocionants.
Recordo una dona que deia
“gràcies, perquè la meva filla t’ha
vist i ara sap que ella també pot
fer alguna cosa així”. La conclusió
a la qual hem d‘arribar és que
a tots els països del món hi ha
una necessitat de mostrar que
algú que s’assembla a tu pot fer
una cosa com aquesta perquè tu
puguis creure en tu mateix.
Ens pot avançar algunes novetats
espacials?

Ara mateix, el següent tema
important és el Dia de la Terra,
el 22 d’abril. Farem molta
comunicació sobre aquest tema,

estigueu atents! (Somriu.) També,
de cara a la tardor d’aquest any,
hi ha un munt de missions grans:
la DART (redireccionament
d’asterodies), la Lucy (va a
estudiar els asteroides troians) i
la James Webb (el nou telescopi
espacial). I mentrestant, les
missions d’exploració humana
de la Lluna. També el programa
Artemis 1, que serà el primer
vol no tripulat a la Lluna. A més,
hi ha proves de les companyies
comercials que treballen amb la
NASA, com el que va fer SpaceX
amb Demo-2 l’any passat. No
parem!
Aquest 2021, els Estats Units
tenen nou president. Els canvis
de govern, quina afectació tenen
a l’agència espacial?

La NASA és una agència que té la
sort de tenir suport per ambdós
costats, tant dels republicans
com dels demòcrates i, a més,
una altra cosa que passa és
que les missions són a tant
llarg termini que un canvi
d’administració no afecta,
perquè ja tenen el finançament
assegurat.
Vivint a tants quilòmetres d’aquí,
què troba a faltar del Masnou?

La meva família, moltíssim. I més
ara, que des del Nadal del 2019
no la veig, abans que comencés la
pandèmia. Jo acostumava a venirhi de dues a tres vegades l’any,
sempre faig lloc per venir a veure
la família.
Quan soc al Masnou, el que
m’encanta, sobretot a l’hivern,
és anar a passejar pel passeig
Marítim i gaudir d’aquella llum
que hi ha tan especial i que aquí
no trobo. De vegades, fins i tot
somnio amb el passeig Marítim
del Masnou, el traslladaria aquí.
Ara que la pandèmia ha fet
canviar la cultura de com
treballa la gent, espero que
en el futur em deixin fer més
teletreball. Poder passar els
estius sencers al Masnou seria el
meu somni!
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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.

Ricard Plana
Regidor del Grup
Municipal d’ERC-AM
Canviem el planejament urbanístic en
benefici del Masnou
L’urbanisme planifica el territori a través del
Pla general d’ordenació urbana. Al Masnou,
aquest Pla es va aprovar l’any 2001, i es
va decidir llavors a què es dedicaria cada
metre quadrat i què s’hi podria fer. Quan, al
mandat anterior, el nostre grup va arribar
al Govern, ho va fer amb la convicció que
les necessitats del Masnou passaven per
l’espai públic i l’habitatge i amb l’evidència
que el planejament aprovat no donava prou

Isa Redaño

Regidora del Grup
Municipal de Fem
Masnou
L’alcalde va despullat!
"Llavors la gent del poble, que al principi no
s’havien atrevit a dir res,
van començar a riure per sota el nas i a dir-se
els uns als altres:
—L’emperador no porta cap vestit!
L’emperador va en roba interior!"
Fragment d’El vestit nou de l’emperador,
de Hans Christian Andersen

Maria Llarás
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Dia Nacional de la Memòria per la
Veritat i la Justícia a l’Argentina,
24 de març
Corria l’any 2016 quan el grup municipal
del PSC va acordar amb l’Equip de
Govern d’aquell moment (ERC-AM +
CiU) una sèrie d’acords i compromisos
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resposta a aquestes prioritats. És així com el
nostre objectiu va ser tirar endavant, abans
no fos massa tard, les modificacions del
planejament que crèiem necessàries per tenir
un municipi que ens oferís una millor qualitat
de vida.
Pel que fa a l’espai públic, el Masnou és el
quart municipi més petit dels trenta de la
comarca del Maresme, amb poc més de 3
quilòmetres quadrats. Per això és vital que
puguem disposar del màxim sòl possible. Això
és el que hem fet a la zona de la Colomina,
on a còpia de modificacions aconseguirem
més de 13.000 metres quadrats, que podrem
destinar a zona verda i a l’ampliació de la zona
esportiva del camp de futbol o de l’Escola
Marinada. O a la zona de Can Bernades, on
proposem incrementar la superfície de sòl
públic en quasi 10.000 metres quadrats,
que podrem destinar a ampliar l’Escola Lluís

Millet o a doblar el parc del Mirador. O amb
la modificació en curs de l’àmbit del Casino,
que ha de fer possible transformar-ne el
pati en un espai públic per a tothom i ajudar
alhora al futur de l’entitat. O a la zona de Can
Mandri, on els veïns van cedir a l’Ajuntament
una quantitat important de terreny perquè es
modifiqués el planejament i es convertís en
zona verda, en la qual cosa estem treballant
en aquests moments. Amb aquestes
modificacions no solament guanyem terrenys,
sinó que també solucionem problemes antics,
com el de l’aparcament del carrer de Joan
Carles I, o aconseguim nous equipaments,
com el de la Fabriqueta.
Aquestes modificacions també ens permeten
d’impulsar un seguit d’actuacions d’habitatge
social distribuïdes per tot el municipi que
puguin facilitar als nostres veïns i veïnes
l’accés a l’habitatge: als més de 100 habitatges

de protecció oficial que començarem a
construir aquest 2021 a la plaça Nova i a
l’antiga caserna, n’hi afegirem més de 50 als
carrers de Pau Casals i de Montevideo. També
construirem prop de 40 habitatges socials al
carrer d’Almeria fent-los compatibles amb
l’aparcament. Tenim en curs modificacions
que ens han de permetre habitatges socials
a les zones de la Colomina i de Can Bernades.
A vegades hem pogut fer més assequible
l’habitatge que s’haurà de construir, reduintne els metres quadrats.
Creiem fermament en la conveniència
d’aquests canvis, molt necessaris per al futur
del Masnou, tot i que entenem els moments
d’incertesa que poden produir entre el veïnat,
per la qual cosa ens reafirmem un cop més
en la nostra voluntat de mirar d’arribar a
consensos que siguin beneficiosos per al futur
de tots els masnovins i masnovines.

El mes passat, els veïns i veïnes del Masnou
vam rebre a casa una edició d’El Masnou
Viu dedicada pràcticament de forma
íntegra a vanagloriar-se de les magnífiques
polítiques educatives del Govern
municipal. Gairebé de forma simultània
s’anunciava el tancament de la meitat de
l’Escola Sagrada Família del Masnou,
que se suma a la pèrdua, el curs vinent,
d’una línia de P3 pública a l’Escola Lluís
Millet. Aquest tancament parcial redueix
l’oferta educativa de forma dràstica al
poble i, en conseqüència, augmentarà les
ràtios de la resta d’escoles del municipi.
Un exemple paradigmàtic d’un govern
municipal que dedica moltíssims
diners públics cada mes a comunicació
(propaganda), però que, pel que fa a
serveis públics, a cada bugada perd un
llençol.

La resposta habitual del Govern oscil·la
entre un “nosaltres no en sabíem res” i un
“nosaltres no tenim competències per
fer-hi res”, malgrat que a la Generalitat, a
Educació, Salut o Afers Socials, hi mana
el partit de l’alcalde. No sabien res del
tancament d’una línia de P3 al Lluís
Millet enmig d’una pandèmia en la qual
era recomanable reduir ràtios i no línies.
No sabien res del tancament del SAFA.
Tampoc devien saber res sobre el fet que
finalitzava el contracte de poda de l’arbrat i
així aquest any molts arbres no s’han podat
degudament. O tampoc sabien res sobre el
fet que s’havia de renovar amb prou temps
el contracte de socorrisme i per això vam
començar la temporada d’estiu de l’any
passat sense aquest servei. I, evidentment,
ells no en sabien res del tancament de les
urgències 24 hores al Masnou.

El Govern més car de la història (més de
500.000 euros l’any) sembla no saber-ne
gaire del que passa al poble. Bé, sí que
en saben d’operacions urbanístiques. A
Can Bernades (actual Càmping) s’hi està
projectant un pelotazo urbanístic (sense
el suport del veïnat ni de cap grup de
l’oposició) que provocarà un augment
del preu de l’habitatge que repercutirà
en (més) dificultats per accedir-hi,
especialment entre els col·lectius més
vulnerables: dones, joves o gent gran.

per poder aprovar els pressupostos
municipals de l’any 2016.

avui els donem les gràcies per aquesta
aportació que fa que tingui més sentit
encara.

La inauguració del memorial estava
prevista per al dissabte 28 de
març del 2020, però l’esclat de la
pandèmia sanitària per la COVID-19
va impossibilitar que aquest acte es
portés a terme. A dia d’avui, estem
intentant reprogramar aquesta
inauguració amb les mesures sanitàries
pertinents.

Un dels punts d’acord, entre d’altres, era
la creació d’un monument en memòria
de les persones desaparegudes per
motius polítics durant la dictadura
militar a l’Argentina. Aquesta demanda
per part de la Comissió de Solidaritat
amb Familiars de Desapareguts a
l’Argentina (COSOFAM) i en particular
de la seva presidenta i veïna del
municipi, Carlota Ayub de Quesada,
va ser recollida per les i els socialistes
masnovins.
Inicialment, optàvem per fer-lo al parc
de Vallmora, però l’Equip de Govern
va creure més oportú que es construís
al carrer de la República Argentina, i

Després de cinc anys, finalment tenim al
nostre municipi aquest espai, construït
en record de totes aquelles famílies
que es van veure trencades per una
dictadura militar devastadora. Un espai
per a les argentines i argentins que
viuen al Masnou, que han fet d’aquesta
terra, també, la seva.
Nosaltres ens vam comprometre a
donar-los un espai perquè puguin
recordar i commemorar totes aquelles
persones que van perdre, un espai
en memòria de persones realment
valentes, un espai de trobada, si més no,
amb les seves arrels.

Com en el conte de Hans Christian
Andersen, cada vegada més gent té clar
que l’alcalde va despullat i que darrere
la propaganda de suposades polítiques
progressistes de futur només hi ha fum,
ciment i l’interès de seguir amb el cul ben
enganxat a la cadira.

Avui, les i els socialistes som al Govern
municipal, treballant per al nostre
poble, i volem recordar que és possible
fer i crear projectes des de l’oposició.
Projectes envers la democràcia i les
llibertats dels pobles.

L’oposició constructiva és possible.

TRIBUNA POLÍTICA
Romà López
Portaveu
del Grup Municipal
de JxCAT-Units

Fa tres mesos dèiem que el pacte ERC-PSC
portaria conseqüències preocupants,
ja que només perseguia tenir-ho tot
lligat i, en lloc de diàleg, poder aplicar
una política de fets consumats. Per això
arriben accions sense consens, aprofitantse del Pacte de la Vergonya.
#CasinoGate
Segons l’Equip de Govern, amb l’operació
del Casino es guanya sòl públic i es
garanteix el futur de l’entitat, la qual

Stella Parodi
Regidora del Grup
Municipal de Cs

Quin futur ens espera?
Al Ple del mes de febrer es va aprovar,
amb els vots a favor d’ERC, Fem Masnou,
JxCat, CUP i l’abstenció del PSC, una
moció de suport al cantant Pablo Hasél,
en contra del seu empresonament i a
favor de la (seva) llibertat d’expressió.
Algunes d’aquestes formacions no
van permetre que s’aprovés en altres
poblacions.

rep una compensació. Qui ho paga?
La ciutadania, que no coneix prou bé
el projecte i haurà de pagar els plats
trencats d’una expropiació encoberta.
En comptes de fer possible un acord
entre el consistori i l’entitat, es tira de
manual per imposar la voluntat del
Sr. Alcalde. Sens dubte, hi ha un interès
que no és general ni públic, i que fa lluir
el seu perfil mitòman, per ser després
admirat i recompensat. Però l’exercici
del poder requereix generositat i
construir consensos, poder distanciarse de l’autoritarisme i practicar
l’autocrítica, així com saber escoltar
més que parlar. Com ja presentàvem en
el nostre programa electoral (proposta
135), volíem recuperar el Teatre del
Casino com a espai polivalent obert
a la ciutadania i un ús obert del pati.
“Ni expropiarem ni imposarem.
Qualsevol solució passarà per l’acord
institucional i el pacte amb els socis
del Casino. I és així com estem actuant.

#Operació Càmping
Quan es fan revisions “puntuals” del
Pla general es necessita una revisió
global i després dialogar amb el veïnat,
cercant grans consensos amb les
forces polítiques. I aquí només veiem
una operació especulativa sense
interlocució amb el veïnat (només per
informar del pla), increment desmesurat
d’habitatges (alçat de 5 plantes en una
zona perifèrica), increment de mobilitat
(poc sostenible) i major densitat de
població (segona població del Maresme,
7.000 hab./km2, darrere de Premià).
Defensem un projecte urbanístic que faci
prevaldre el nostre model de poble, i no
el desvirtuï.

La majoria dels grups que hi van votar
a favor, van fer-ho amb l’excusa que a
aquest personatge se l’empresona per
manifestar les seves idees polítiques i
perquè es va en contra de la llibertat
d’expressió. I nosaltres ens preguntem:
realment saben quines han estat les
manifestacions i els actes pels quals s’ha
condemnat aquest individu?

I així tot un seguit de frases, totes
insultants. A més, no oblidem la seva
vessant més violenta, perquè ha estat
condemnat anteriorment per agressions
a un testimoni d’un judici i a un càmera
de televisió.

Uns quants exemples:
• “No me da pena tu tiro en la nuca,
pepero. No me da miedo tu tiro en la
nuca, socialista.”
• “Que alguien clave un piolet en la
cabeza de José Bono.”
• “Que li fotin una bomba, que revienten
sus sesos y que sus cenizas las pongan
en la puerta de La Paeria” (referint-se a
l’exalcalde socialista de Lleida).

#Educació
Ens trobem en un moment d’atzucac en
el qual el tancament de línies a l’Escola
Sagrada Família comporta el maldecap
de com es recol·locaran els alumnes en
les diverses escoles del Masnou. Això

Saben quantes famílies han estat
destrossades per un cotxe bomba?
Quantes persones, coneguts, amics i
polítics com vostès han mort per un tret
a la nuca? És legítim demanar matar a
algú perquè no diu el que un vol sentir,
per pensar diferent?
Al nostre partit se’ns ha insultat, escopit i
agredit per manifestar les nostres idees, i
quan ha passat, hem utilitzat els mitjans
que la democràcia posa al nostre abast
per defensar-nos i protegir-nos. I ho hem

pot acabar significant un augment de
ràtios d’alumnes per classe i per això
demanem un Consell Escolar Municipal
d’urgència per aclarir la situació. Ens
cal un projecte educatiu liderat per
la comunitat educativa, amb un
Consell Escolar Municipal que prengui
decisions.

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

fet igualment quan ho han patit dirigents
d’altres partits, no ens hem posat de perfil,
com sí que ha fet al Masnou el grup del
PSC, més preocupat amb el pacte amb els
separatistes que per la dignitat.
Pensar per un mateix, expressar les idees
de manera respectuosa o escoltant les
dels altres és imprescindible per a una
societat democràtica, plural i madura. No
es pot fer ús d’una doble vara de mesurar
a l’hora de jutjar fins on arriben el límits
de la llibertat d’expressió, en funció de qui
ho diu o a qui ho diu, impedint a alguns ni
tan sols parlar i permetent a altres insultar,
faltar al respecte o agredir físicament.
Les formacions que van donar suport a
la moció i que legitimen la violència i els
aldarulls de Barcelona volen governar
Catalunya. Quin futur ens espera?
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Imatges del record

Pregunta freqüent
Es continua prestant el Servei d’Informació Juvenil?
El Servei d’Informació Juvenil (SIJ) és un servei municipal
gratuït que té com a objectiu informar, assessorar,
acompanyar i orientar la gent jove del municipi en qualsevol
aspecte que sigui del seu interès, des d’ocupació fins a
formació, passant per lleure o salut. Aquest servei, que
s’ubica a Ca n’Humet, és tancat per complir les mesures
establertes per fer front a la COVID-19, però es continua
prestant de manera telemàtica.

Vista del carrer de Jacint Verdaguer el 16 d’abril de 1959. A la dreta s’hi
veu el celler Champ Sors, que es trobava on ara hi ha el restaurant Les
Caves Rekondo. Les cases que hi ha entre la carretera i la via del tren es
van enderrocar quan es va eixamplar l’N-II l’any 1967, juntament amb les
estacions de tren, que es van construir de nou.
Autor: desconegut.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal, fotografia 7076.

Formació acadèmica, feina, mobilitat internacional, cursos
i tallers, salut, associacionisme i participació, oci i cultura,
habitatge… Les persones joves que tinguin qualsevol
consulta i vulguin rebre atenció personalitzada es poden
posar en contacte amb el SIJ a través del correu
sij@elmasnou.cat, o bé per telèfon (673 00 98 52),
els dimecres de 16 a 21 h.

Piulades més vistes

FE D’ERRATES: La fotografia del número anterior estava invertida
horitzontalment.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (24-02-2021)
#ElMasnou presenta alternatives a les actuacions previstes
pel Ministeri al litoral per a la regeneració de la #platja.
Es proposen intervencions basades en el funcionament
natural de la costa, anomenades solucions naturals.
Més informació: bit.ly/3pVvo2Q

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (08-03-2021)
Felicitem el Club d’#Escacs #ElMasnou pels seus nous èxits!
Els resultats són una bona prova que, malgrat la pandèmia,
l’escola d’escacs del municipi ha pogut mantenir una plena
activitat, combinant les classes presencials amb les virtuals.
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (03-03-2021)
Els alcaldes d’@elmasnou_cat, @ajpremiademar,
@VilassardeMar i @ajcabrerademar han subscrit un
comunicat sobre la futura configuració de l’N-II pacificada.
Consensuen un posicionament i actuacions conjuntes per
començar a treballar en aquest nou escenari: bit.ly/3c1i73P.

Fotografia Arxiu Municipal, donació de Francesc
Fàbregas Cardona (nº31078).

@ALBERTTENAS

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals
de l’Ajuntament i donant-vos d'alta al butlletí digital
L'actualitat del Masnou a www.elmasnou.cat

@BETTYDONATE

NURIA DURAN

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (04-03-2021)
No us perdeu l’estrena del documental Temps de confinament,
amb testimonis de persones que el van viure a #ElMasnou.
El 14 de març, a les 12 h, al cinema La Calàndria.
Places limitades. Cal inscripció prèvia: bit.ly/3bhYLIx
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (02-03-2021)
El Col·legi Sagrada Família d’#elMasnou ha anunciat que el
proper curs:
-Tanquen els cursos que van de P3 a 3r de primària
-Mantenen 4t, 5è i 6è de primària així com l’oferta d’ESO
Comunicat de l’Equip de Govern arran del tancament parcial
de cursos: bit.ly/3057oQ4
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AGENDA
FINS AL 22 DE MARÇ
En horari de l’equipament
Lloc: Edifici Centre (1a planta)
Exposició: “Dones grans, grans dones”
Aquesta exposició trenca clixés sobre el que
significa envellir per a les dones, en desmunta
els tòpics i reivindica que les veus femenines de
totes les edats siguin escoltades i reconegudes.
Inclosa dins dels actes en commemoració del
8 de març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb
la col·laboració de l’Institut Català de la Dona
FINS AL 31 DE MARÇ
En horari de l’equipament
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Exposició de fotografies del concurs
Vinstagram DO Alella
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
FINS AL 5 D’ABRIL
En horari de l’equipament
Lloc: Sala Pere Pujadas, Casa de Cultura
Exposició: “Les dones del felpudo”,
de Sandra Uve
La sol·licitada i premiada il·lustradora del
Masnou Sandra Uve presenta una mostra
de divuit retrats de dones enginyeres i
inventores dels principals sistemes i objectes
funcionals de les cases (petits i grans sistemes
i electrodomèstics). Representades per la
il·lustradora, hi trobareu des de la inventora
del rentaplats o el wifi, fins a la dissenyadora
del sistema de calefacció amb gas, el forn o
la nevera.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
FINS AL 5 D’ABRIL
En horari de l’equipament
Lloc: Espai Casinet
Exposició: “Gravats”, de Núria Melero
L’artista i educadora Núria Melero exposa les
sèries “Chicago”, conjunt d’obres d’impressió
digital de gran format inspirades en la seva
estada en aquesta ciutat nord-americana,
i “Mediterrani”, obres realitzades amb la
col·laboració del mar, atès que l’artista ha
volgut que sigui l’aigua qui deixi la seva
empremta a les planxes. També s’hi podran
veure alguns dels seus treballs realitzats amb
tècniques gràfiques tradicionals.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
FINS AL 24 D’ABRIL
Lloc: Presentació telemàtica
42a convocatòria dels Premis Literaris
Goleta i Bergantí, de narrativa i poesia
catalanes
L’edició d’enguany incorpora importants
diferències en el format de presentació dels
treballs i en els premis. Consulteu les bases
per participar-hi a
www.elmasnou.cat/premisliteraris2021.
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Del 19 de març al 18 d’abril de 2021
Termini de presentació de treballs:
26 d’abril.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

MARÇ
DIVENDRES 19
17 h
Cinefòrum virtual: Cuento de otoño
S’hi comentarà aquesta pel·lícula, dirigida per
Éric Rohmer. A càrrec d’Enric Ros. Agafeu la
pel·lícula en préstec amb el carnet de la Xarxa
de Biblioteques i mireu-la al sofà de casa. El
19 de març es comentarà virtualment. Cal
inscripció prèvia per participar-hi. Activitat del
projecte “Biblioteques amb DO”.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
DISSABTE 20
11 h
Lloc: Activitat virtual
L’Hora del Conte: Viatge a l’arc de Sant Martí
Un conte sobre la convivència i la tolerància.
A càrrec de Laura Asensio.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Akelarre, de The Feliuettes
The Feliuettes tornen al cabaret més genuí,
amb música, gamberrisme, reivindicació,
comèdia i autoparòdia. Ens conviden al
seu aquelarre, en què ens interpel·len, es
pregunten sobre el món que els ha tocat
viure i sobre com transformar-lo sent dones.
A través de l’esperit nascut del cabaret més
personal, personatges inesperats posaran
en qüestió situacions quotidianes i no tan
quotidianes, deformant-les amb un mirall ple
de possibilitats. Humor negre, faula idiota i
perversa, el kitsch, l’absurd, l’stand up comedy,
l’esperit punk… són els ingredients en aquest
còctel per parlar amb llibertat i humor. A partir
de 14 anys.
Preu: 5 €. Venda d’entrades
(només anticipades) a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DIUMENGE 21
De 10 a 13 h
Lloc: Davant l’OAC (c. de Roger de Flor, 23)
Reparatruck
Vols reparar aquell petit electrodomèstic
que fa temps que s’ha fet malbé? Vine a la
Reparatruck! És una furgoneta equipada
amb eines i que compta amb l’assistència de
personal tècnic que mostra com autoreparar
petits electrodomèstics, bicicletes i aparells
informàtics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme

11 h
Lloc: Inici a la plaça de l’Església
Gimcana “El gran joc del Masnou, terra
de mar”
Informació i reserves a www.elmasnou.cat
o a l’Oficina de Turisme del Masnou (tel.
93 557 18 34 / turisme@elmasnou.cat). Cal
respectar les directrius de l’organització amb
motiu de la COVID-19.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DIUMENGE 28
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)
Escape room “El misteri de les mines
d’aigua”
Activitat adreçada a majors de 12 anys.
Informació i reserves a www.elmasnou.cat
o a l’Oficina de Turisme del Masnou (tel. 93 557
18 34 / turisme@elmasnou.cat).
Cal respectar les directrius de l’organització
davant la COVID-19.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
12 h
Lloc: plaça d’Ocata
Ballada i concert de sardanes
Amb la Cobla Ciutat de Girona
Si la normativa sanitària no permet fer una
ballada, es farà una audició.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb
la col·laboració de l’Agrupació Sardanista del
Masnou

ABRIL
DIUMENGE 4
12 h
Lloc: Oficina de Turisme - Casa de Cultura
“Tasta el Masnou”, degustació
de productes locals
Us convidem a degustar productes elaborats
al Masnou, maridats amb vi de la DO Alella.
Elisabet Vidal, sommelier oficial de la Ruta del
Vi DO Alella, conduirà l’activitat.
Preu: 10 euros. Venda d’entrades a:
https://www.quedat.cat/Ofertes/Detalls/28331/
museu-nautica-masnou
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DIMECRES 7
En horari de les farmàcies
Lloc: A totes les farmàcies del municipi
Revisió gratuïta de la tensió
i el colesterol
Iniciativa emmarcada dins la celebració
del Dia Mundial de la Salut (el 7 d’abril) per
fomentar hàbits saludables entre la població i
prevenir possibles malalties. Fins al 14 d’abril.
Ho organitza: les farmàcies del municipi
En horari de l’equipament
Lloc: Edifici Centre

Exposició: “Mites i creences sobre
nutrició i càncer”
Actualment hi ha a l’abast de tothom
informació sobre productes, tractaments
o tipus d’alimentació que prometen curar
malalties com el càncer. Es corre el risc de
desinformar la població, ja que de vegades
es donen esperances a persones que
estan malaltes i necessiten atenció mèdica
especialitzada, i, sobretot, amb evidència
científica.
En aquesta exposició desmenteixen i
verifiquen les conclusions a les quals s’arriba
fent referència als estudis científics que avui
dia existeixen i per aclarir les creences que
se’n tenen.
Fins al 14 d’abril.
Ho organitza: Associació Helping Cáncer
DIVENDRES 9
18 h
Lloc: Can Malet (sala polivalent)
Conferència: “Fibra dietètica. Quins
beneficis té per a la salut i per a la
prevenció del càncer?”
Activitat emmarcada dins la celebració del Dia
Mundial de la Salut (el 7 d’abril) per fomentar
hàbits saludables entre la població i prevenir
possibles malalties.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
19 h
Lloc: Sala annexa de l’Espai Casinet
Exposició de l’alumnat de l’IES Mediterrània
L’alumnat de segon curs de batxillerat
artístic de l’IES Mediterrània s’endinsa en
l’experiència d’organitzar una exposició a la
sala d’exposicions de la seva vila. La mostra
vol esdevenir un lligam entre les primeres
manifestacions dels joves i el teixit social
i cultural del qual formen part. Fins al 9 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
19 h
Lloc: Casa de Cultura. Sala Pere Pujadas
Obres dels alumnes de l’Escola Ocata
L’Escola Ocata ha apostat per l’art i l’expressió
plàstica com un dels fonaments del seu projecte
educatiu. Els alumnes del centre interactuen
sovint amb el seu entorn, amb intervencions al
carrer, festes culturals i fires. En aquesta ocasió,
es podrà veure tota la feina creativa, social i
d’aprenentatge que es pot articular al voltant de
la representació d’elements de l’entorn natural,
com ara els bolets.
Fins al 9 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DISSABTE 10
11 h
Lloc: Activitat virtual
L’Hora del Conte virtual: Els tentacles d’en Blef
A càrrec de l’equip de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

AGENDA
DIUMENGE 11
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (plaça d’Ocata)
Visita guiada a la Mina d’Aigua (places
exhaurides)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DIMECRES 14
18.30 h
Lloc: activitat telemàtica
Conferència: “Trastorns afectius
i salut mental”
A càrrec del Dr. Lluís González Barrios,
llicenciat en medicina i cirurgia per la
Universitat de Barcelona.
Per a més informació, consulteu amb l'entitat.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou
DIVENDRES 16
Hora: Diferents horaris
Lloc: Activitat virtual / Equipament Cívic Ca
n’Humet
Fira (In)Forma’t 2021
Tindrà lloc durant els dies 16 i 17 d’abril. Es
tracta d’exposar, informar i oferir orientació
acadèmica i professional orientada a alumnes
de 3r i 4t d’ESO. Més informació a la pàgina 13
d’aquest butlletí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
19 h
Lloc: Sala d’exposicions de l’Espai Casinet
Exposició Maise Corral: “Per un instant”
Més enllà de reflectir eficaçment escenes i
moments fugissers de la realitat, les obres de
Maise Corral aconsegueixen crear atmosferes
marcadament melancòliques o íntimament
misterioses. De la seva pràctica s’ha destacat
la poesia de les imatges, conseqüència de
la voluntat de l’artista de captar tot allò que
“és fugisser, també l’instant capturat per una
pintura i així mateix l’instant en què aquesta
és pintada. El temps condensat en un quadre
sembla romandre captiu, i dins d’aquest
temps pintat hi podem portar la memòria
d’altres temps no viscuts. Hi ha la pretensió de
deixar dins el quadre el fragment deturat d’un
instant vital”, afirma. Fins al 9 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Les quatre estacions, de Masnou Ballet
Aquest espectacle mostra una fusió entre la
dansa clàssica i la contemporània, en què el
fil conductor són les quatre estacions. Cada
estació està representada per la seva musa
i tots els elements que la natura ofereix en
aquell període. Un viatge que us transportarà
amb l’espiritualitat i l’esoterisme de les
muses a endinsar-vos en els paisatges i la
màgia de la natura gràcies als ballarins i
ballarines, que faran que els elements de la
terra prenguin vida.

Del 19 de març al 18 d’abril de 2021
Un ballet representat per joves ballarins i
ballarines del Masnou juntament amb d’altres
de més experts i professionals. Tots junts
es compenetraran per oferir al públic un
espectacle de gran qualitat tècnica i artística.
Per a tots els públics.
Preu: 10 euros. Venda d’entrades (només
anticipades) a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DISSABTE 17
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Les quatre estacions, de Masnou Ballet
Preu: 10 euros. Venda d’entrades (només
anticipades) a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DIUMENGE 18
De 10 a 13 h
Lloc: Davant l’OAC (c. de Roger de Flor, 23)
Reparatruck
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb
la col·laboració del Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme
11 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot (Ca n’Humet)
Itinerari “Les dones del tèxtil al Masnou”
Repassarem la història de la indústria tèxtil del
Masnou a partir dels testimonis de les seves
protagonistes: els records de la sirena de la
fàbrica, el soroll dels telers, la primera feina
amb nou, dotze o catorze anys, les hores de
jornada diària que van fer durant anys, etc.
Resseguirem la petjada d’algunes de les
fàbriques que omplien el paisatge del
municipi: Ca n’Humet, Cal Soberano,
Sedalines el Pino o Can Xala.
Informació i reserves a www.elmasnou.cat o
a l’Oficina de Turisme del Masnou (tel. 93 557
18 34 / turisme@elmasnou.cat). Cal respectar
les directrius de l’organització davant la
COVID-19.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Teatre familiar: Klé, d’Addaura Teatre
Visual
Segons l’artista Paul Klee, “un dibuix és una
línia que surt a passejar”. Quina manera més
meravellosa d’entrar en el seu imaginari i
caminar-hi amb ell. La dansa, la màgia, la
manipulació d’objectes, els titelles, la llengua
de signes i el teatre negre ens han permès
explorar la seva obra i descobrir el pintor Klee,
el músic, el titellaire, l’escultor, el filòsof i el
mestre de la Bauhaus.
A partir de 3 anys.
Preu: 5 euros. Venda d’entrades (només
anticipades) a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DEIXALLERIA MÒBIL
Març: Del 23 al 28: Avinguda de Pau Casals
Abril: Del 6 a l’11: Aparcament del carrer d’Amadeu I
Del 20 al 25: Torrent de Can Gaio
Només per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h.
Ubicació: Del 23 al 28 de febrer: Torrent de Can Gaio.
Del 9 al 14 de març: Carrer d’Itàlia / Plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
ALTRES INFORMACIONS
Matrícula viva. Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
Cursos amb places disponibles. Cal adreçar-se al CFPAM (c. d’Itàlia, 50, 1a planta
/ 93 557 18 82 / cfam@elmasnou.cat). Informació: www.elmasnou.cat/temes/
ensenyament.
Matrícula viva. Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / escola@emumm.cat.
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.

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
MARÇ
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
DOMÍNGUEZ

2
AYMAR

3
OCATA

4
RIERA

5
FÀBREGAS

6
VIAMAR

7
VIAMAR

8
AYMAR

9
OCATA

10
RIERA

11
FÀBREGAS

12
VIAMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
DOMÍNGUEZ

15
OCATA

16
RIERA

17
FÀBREGAS

18
VIAMAR

19
DOMÍNGUEZ

20
AYMAR

21
AYMAR

22
RIERA

23
FÀBREGAS

24
VIAMAR

25
DOMÍNGUEZ

26
AYMAR

27
OCATA

28
OCATA

29
VIAMAR

30
DOMÍNGUEZ

31
AYMAR

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
FÀBREGAS

2
FÀBREGAS

3
FÀBREGAS

4
FÀBREGAS

ABRIL
Dilluns

Dimarts

Dimecres

5
RIERA

6
VIAMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
AYMAR

9
OCATA

10
RIERA

11
RIERA

12
DOMÍNGUEZ

13
AYMAR

14
OCATA

15
RIERA

16
FÀBREGAS

17
VIAMAR

18
VIAMAR

19
AYMAR

20
OCATA

21
DOMÍNGUEZ

22
FÀBREGAS

23
VIAMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
DOMÍNGUEZ

26
OCATA

27
RIERA

28
FÀBREGAS

29
VIAMAR

30
DOMÍNGUEZ
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