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Iniciem aquest any 2021 amb uns primers mesos que seran d'enorme complexitat per la pandèmia.
Els efectes d'aquests dies festius que hem passat tindran, dissortadament, els seus efectes. El
comportament ciutadà ha estat, en general, molt positiu. Un exemple l'hem tingut la nit de Reis,
en què les famílies del nostre municipi van anar seguint totes les directrius que s'anaven marcant.
Les conseqüències socials i econòmiques tenen i tindran un gran impacte. Des de l'Ajuntament
continuarem implementant tots els ajuts possibles, però les altres administracions (Generalitat i
Estat) han de complir els seus compromisos d'incrementar els ajuts als sectors afectats. Són setmanes
de dificultats, però també d'esperances amb tot el procés de vacunació que s'ha iniciat, començant
per les residències del nostre municipi i el personal sociosanitari.
D’altra banda, el Govern municipal i el Departament d'Educació estan mirant d'arribar a uns acords
per a la planificació del curs que ve que comportaran una racionalització de l'oferta de P3 per evitar
situacions de segregació escolar, un conjunt de mesures en aquest àmbit, la conversió de l'Escola
Lluís Millet en un institut escola, el suport als instituts públics de secundària i la possibilitat de
disminuir la ràtio tant a primària com a secundària.
També vull destacar l'obertura de la nova oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i, al mateix temps, la potenciació dels serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana dins un
pla de millora i potenciació de tot el que té a veure amb l'atenció a la ciutadania.
I si no hi ha cap contratemps, el 14 de febrer tornarem a estar cridats a votar i renovar el Parlament
de Catalunya. Esperem que, malgrat les dificultats, la ciutadania del Masnou participi en unes noves
eleccions tan importants per al present i el futur del nostre país.
El Govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar l'ajornament de les eleccions al Parlament de Catalunya, del
14 de febrer al 30 de maig, just abans del tancament d'aquesta revista. El text de l'alcalde s'havia escrit abans que
s'anunciés el canvi de data de les eleccions.
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El pacte de govern, el canvi de nom de Joan Carles I i la
modificació urbanística de la Colomina tornen a debatre’s al Ple
S’aproven les retribucions per les dedicacions de dos dels tres nous membres de
l’Equip de Govern

E

l Ple municipal ordinari celebrat
el dia 17 de desembre va
debatre de nou diversos temes
que s’arrosseguen des de sessions
anteriors. La sessió plenària es va fer
de manera telemàtica, com a mesura
preventiva davant la pandèmia de la
COVID-19.
> Dedicacions del Govern
En aquesta sessió es va donar compte
del pacte de govern assolit el 20 de
novembre entre els grups municipals
d’ERC i PSC, que va suposar la
incorporació dels tres membres
del PSC a l’Equip de Govern . Es va
generar un debat en el qual es van
escoltar arguments molt similars
als que ja s'havien esgrimit en el Ple
anterior, celebrat el 27 de novembre
de forma extraordinària per debatre
i aprovar el pressupost municipal del
2021.
Així, el Ple del desembre va aprovar
la modificació de les dedicacions
exclusives i parcials que són vigents
des del principi del mandat, a les
quals se’n van afegir dues. Va tirar
endavant amb els 12 vots favorables
de l’Equip de Govern (ERC i PSC).
Els regidors i regidores de l’oposició
van emetre 9 vots en contra (Fem
Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP). La
primera és una dedicació del 75%
per dur a terme les tasques pròpies
de la quarta tinença d’Alcaldia, que
és la coordinadora de l’Àrea de
Comunitat i Persones. Està dotada
amb 36.791,91 euros en brut a
l’any. La regidora que té aquesta
responsabilitat és Maria Llaràs
(PSC), que també s’encarrega de les
regidories d’Habitatge i de Promoció
Econòmica.
La segona dedicació, exclusiva
i dotada amb 43.284,62 euros
en brut a l’any, té la finalitat de
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retribuir la direcció de les regidories
d’Igualtat, de Solidaritat i Drets Civils,
i d’Accessibilitat i Diversitat Funcional.
Aquestes responsabilitats han estat
delegades a la regidora Monika
González (PSC). El tercer regidor del
PSC que s’incorpora a l’Equip de
Govern com a segon tinent d’Alcaldia
i regidor d’Impuls dels Serveis Públics
i de Relacions Institucionals, Ernest
Suñé, no tindrà cap remuneració
per dedicació. Tant ell com la resta
de regidors i regidores del consistori
que no tenen dedicació –del Govern
i de l’oposició– reben remuneracions
per assistència efectiva als òrgans
col·legiats.

Fèlix Clemente, portaveu de la CUP,
va obrir el torn d’intervencions de
l’oposició. Va ser el més concís:“Hi
votarem en contra, perquè no estem
d’acord amb el règim de retribucions
dels càrrecs electes”. La resta de grups
de l’oposició també s’hi van oposar,
amb els mateixos raonaments que
havien expressat al Ple extraordinari
del 27 de novembre. Tots van criticar
l’augment de les retribucions en
afegir noves dedicacions. També
van considerar incoherent el pacte
entre ERC i el PSC i van recordar
les divergències ideològiques i els
enfrontaments que, segons van dir,
havien protagonitzat en el passat.

> Debat

Albert Alfaro va respondre les
crítiques fent una defensa“del valor
del treball en les administracions
públiques”:“Sense dedicacions no
pot haver-hi un govern que treballi
pel servei públic. Creiem que això ho
hauria de defensar tothom”.

Albert Alfaro, regidor de Serveis
Generals, va exposar els motius que
han dut a l’assoliment del pacte
de govern, molt vinculats a la crisi
generada per la pandèmia de la
COVID-19:“Neix amb l’objectiu
d’afrontar el moment actual i
encarar la resta del mandat amb el
desplegament del Pla de reactivació
econòmica”.“Vivim un moment
excepcional –continuava–, volàtil i
incert, que requereix un govern més
fort, més ampli i amb més mans”.
Alfaro va recordar que l’alcalde havia
ofert amb anterioritat a diversos
grups l’entrada al Govern.

En aquest assumpte també es va
continuar un debat anterior que
va tenir lloc al Ple celebrat el 15
d’octubre. Aleshores s’havia inclòs
en l’ordre del dia, però finalment no
es va votar la proposta perquè es va
aprovar una esmena del PSC que
plantejava traslladar l’assumpte al
Consell de la Vila, on es va tractar,
el 9 de novembre. Allà, l’alcalde va
explicar el procediment seguit per
dur a terme aquest canvi, i que,
finalment, l’ha d’aprovar el Ple
municipal per fer-lo efectiu.
Els membres de JxCAT-Units van
votar-hi en contra, perquè van
considerar que s’havia adulterat la
decisió de traslladar el tema al Consell
de la Vila:“No es va donar opció al fet
que el Consell de la Vila emetés un
informe”, va afirmar Romà López, el
portaveu del grup.

Stella Parodi, regidora de Cs, va
criticar els motius de fons per
canviar el nom. En primer lloc, va
> Passeig de Joan Carles I
recordar que la raó per la qual es volia
En aquesta sessió també es va aprovar, modificar, segons el criteri que va
emetre el comitè sobre simbologia
de forma inicial, el canvi de nom del
franquista l’any 2016, té a veure amb
passeig de Joan Carles I. Passarà a
el fet que aquest honor no s’havia
dir-se passeig del Bellresguard. La
atorgat a títol pòstum.
proposta es va aprovar amb 15 vots
a favor (ERC, PSC i Fem Masnou), 5
“Quan s’estableixen criteris nous, no
vots en contra (JxCAT-Units i Cs) i 1
acostumen a ser retroactius; encara
abstenció (CUP).
menys si perjudiquen l’interessat”,
va afirmar Parodi abans d’explicar
que el següent pas havia estat que
el Consell de Patrimoni s’havia
pronunciat a favor del canvi de nom
el setembre del 2020, com a resposta
a una petició signada per una vintena
de veïns i veïnes. Segons la regidora,
aquestes persones aportaven com a
argument les notícies relacionades
amb l’evasió d’impostos i amb els
comptes a l’estranger de l’actual
rei emèrit, a més de la suposada
Captura de pantalla del Ple telemàtic celebrat el 17 de desembre.
participació de Joan Carles I en

INSTITUCIONAL
l’intent de cop d’estat del 23 de febrer
del 1981.
“Aleshores, per què ho decideixen?
Per la petició veïnal, per franquista,
per les notícies publicades, per
què encara és viu?”, preguntava
retòricament la regidora. Parodi va
concloure que el motiu del canvi de
nom“és una visió interessada de la
història que demostra el separatisme
del Govern, d’una part de l’oposició i
del mateix Consell de Patrimoni”.
Neus Villarrubia, portaveu de Fem
Masnou, va mostrar-se satisfeta amb
el canvi de nom, però va reclamar
valentia a l’alcalde i l’Equip de Govern:
“No només contra el borbó corrupte
fugit de la justícia, sinó també contra
el franquisme i el passat esclavista del

Masnou”, va dir en referència a noms
d’altres carrers i places del poble.
Fèlix Clemente, portaveu de la CUP,
va subscriure aquesta afirmació de
Villarrubia, però va abstenir-se, tot i
estar a favor del canvi, com a protesta
pel procediment“incorrecte”:
“Nosaltres ho vam demanar el 2016
i es va denegar reiteradament; ara
es tira endavant perquè convé a
l’alcalde, en una decisió arbitrària”.
> Modificació urbanística
La modificació parcial del Pla general
d’ordenació urbanística que afecta
el sector de la Colomina també va
obtenir la llum verda del Ple, amb 12
vots a favor (ERC i PSC) i 9 en contra
(Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).
Ara se n’ha fet l’aprovació provisional,

en desestimar les al·legacions
presentades després de la validació
inicial del Ple del 15 d’octubre del
2020.
Tal com ja va fer en aquella sessió,
Ricard Plana, regidor d’Urbanisme,
va explicar que la modificació "va
a favor de l’interès públic, perquè
s’obté sòl públic. [...] Passem de 1.000
metres quadrats de sòl públic per a
equipaments i espai verd a 15.000”.
A banda, quan la modificació sigui
ferma, s’hi podran construir edificis de
planta baixa més dues, en lloc de la
planta baixa més una del pla vigent.
També canvia la tipologia
d’habitatge que s’hi podrà construir.
El pla preveia habitatges unifamiliars
d’uns 200 metres quadrats. Amb

el canvi, seran edificis plurifamiliars
amb habitatges d’uns 100 metres
quadrats.“S’incrementa el nombre
total d’habitatges, de 90 i escaig a
més de 200”, xifrava Plana. També
s’hi faran una trentena d’habitatges
de protecció oficial.“Ens sembla una
modificació positiva, a favor d’un
model molt correcte i que no té res a
veure amb la massificació”, explicava
el regidor.
Llegiu-ne la crònica sencera a
www.elmasnou.cat.
EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de la modificació
de l'Ordenança reguladora de
les terrasses d'establiments de
restauració i assimilats als espais
públics. Del 30 de desembre del
2020 a l'1 de març del 2021.

Llum verda al nou contracte de jardineria
S’adjudica a l’empresa CESPA, amb una despesa total per a tres anys de dos
milions d’euros (IVA inclòs)

E

l Ple municipal va aprovar
l’adjudicació del contracte
de serveis de manteniment,
neteja i tractaments fitosanitaris
dels parcs, jardins municipals,
parterres, talussos, jardineres,
correcans i arbrat. Ho va fer en la
sessió extraordinària celebrada
de forma telemàtica el 23 de
desembre. Es va adjudicar a
l’empresa CESPA, en obtenir la
millor puntuació, amb un import
total de 2.026.281,38 euros (IVA
inclòs). Es va aprovar amb 14 vots
a favor (ERC, PSC i Cs), 4 en contra
(Fem Masnou i CUP) i 1 abstenció
(JxCAT-Units). Dos dels tres
membres de JxCAT-Units, Romà
López i Ivan Ollé, es van absentar
d’aquesta sessió.
Sílvia Folch, primera tinenta
d’Alcaldia i regidora de
Manteniment, Serveis Municipals
i Paisatge, va afirmar que el nou
contracte “respon millor a les
necessitats del municipi”. Preveu “un
increment del personal del servei
de jardineria, que s’amplia a dotze

treballadors i treballadores” i també
recull “millores en els materials i els
consumibles destinats a la xarxa de
reg, la gestió de plagues, la reposició
de plantes i els tractaments
fitosanitaris”, va detallar, abans
de subratllar que els nous plecs
“inclouen per primera vegada el
control de qualitat del servei”.
Amadeu Quintana, de Fem Masnou,
va ser l’únic regidor de l’oposició
que va prendre la paraula. Fèlix
Clemente, portaveu de la CUP, va
intentar-ho, però no ho va poder
fer per problemes amb la connexió
telemàtica. L’alcalde, Jaume Oliveras,
va traslladar al Ple allò que Clemente
volia expressar, que la CUP hi votava
en contra perquè no està d’acord
amb l’externalització de la gestió de
serveis municipals.
Quintana va criticar que “l’oferta
econòmica acabi decidint l’empresa
adjudicatària, i només per una
diferència de 765 euros a l’any més
IVA respecte a la segona”. Això,
segons Quintana, “va en detriment

Vista parcial dels jardins de Lluís Companys. DOMÈNEC CANO
dels drets econòmics i laborals de
les persones treballadores”. Alhora,
va recordar a Ernest Suñé, segon
tinent d’Alcaldia, que, en contra
del que defensava el setembre del
2018, ara no aprofités “l’oportunitat
única de municipalitzar el servei”.
“En defensa de la recuperació
de la gestió directa dels serveis
municipals, no podem donar-hi
suport”, va concloure Quintana.
Ernest Suñé, regidor d’Impuls dels
Serveis Públics, va respondre-li
que aquest servei “és susceptible
de ser municipalitzat i incorporat
a les funcions de la nova empresa
[municipal], quan arribi el moment
i si el Ple així ho decideix”. “Estarem

encantats de fer-ho, però mentre
no sigui així, hem de garantir que
el servei es presta amb normalitat”,
va afirmar Suñé, a més d’afegir que
els plecs han incorporat millores
“consensuades amb molts grups”.
Per tancar el debat, Sílvia Folch va
detallar que era cert que l’oferta
econòmica havia decantat la
balança a favor de CESPA, però per
molt poca diferència: "En tots els
ítems han obtingut una puntuació
molt igualada. [...] S’ha fet un esforç
tècnic per no premiar especialment
l’oferta econòmica”, va afirmar.
Llegiu-ne la crònica sencera a
www.elmasnou.cat .
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Els tributs municipals els gestiona l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació des de l’1 de gener
Es poden fer els tràmits al web de l'ORGT, que fa atenció presencial amb cita
prèvia a l'oficina ubicada a l’Edifici Centre

L

web de l'ORGT— o trucant al
número de telèfon 932 029 802.
Ha quedat instal·lada a la planta
1 de l’Edifici Centre (entrada per
la porta del carrer d’Itàlia, 50). Va
entrar en funcionament el 7 de
gener.

’Ajuntament del Masnou ha
delegat la gestió dels tributs
municipals a l’Organisme
de Gestió Tributària (ORGT) de la
Diputació de Barcelona.
Aquesta mesura és efectiva des
de l’1 de gener del 2021. Per tant,
la ciutadania ha de fer els tràmits
relacionats amb els tributs a través
d’aquest organisme, ja sigui abonar
o domiciliar rebuts, pagar sancions,
sol·licitar bonificacions...
Es recomana fer els tràmits a través
del web de l’ORGT (www.orgt.cat). A
la pàgina d’inici s’hi pot trobar una
pestanya que permet seleccionar
el municipi i consultar així tota
la informació relacionada amb
la tributació de l’Ajuntament del
Masnou. Inclou, entre molts altres
continguts, el calendari fiscal, que
també s’enviarà en format paper
a tots els i les contribuents del
Masnou.

El dia 12 l’alcalde, Jaume Oliveras,
va visitar la seu acompanyat per
Sílvia Folch i Ernest Suñé, tinenta
i tinent d’Alcaldia, així com per
representants del consistori i de la
Diputació de Barcelona.
Visita institucional a la nova oficina de l'ORGT. MIREIA CUXART
Des del web de l’ORGT també
s’ofereix un servei per rebre
atenció personalitzada a distància.
A través de l’opció “Vull que em
truqueu per una gestió de tributs”
es pot concertar cita prèvia per
tal que el personal de l’oficina es
posi en contacte amb la persona

interessada a rebre assessorament
telefònic sense necessitat de
desplaçar-se.
Per rebre atenció presencial a
l’oficina masnovina de l’ORGT
és imprescindible sol·licitar cita
prèvia per Internet —al mateix

L’Ajuntament del Masnou ha
delegat la pràctica totalitat de la
gestió tributària a la Diputació
de Barcelona en aprovar-se al Ple
municipal extraordinari que va
tenir lloc el 30 de setembre del
2020. L’oficina masnovina de l’ORGT
també s’encarrega de la gestió
tributària dels ajuntaments de
Montgat, Alella i Tiana.

Ajornades fins al 30 de maig les eleccions al Parlament de
Catalunya

L

es eleccions al Parlament
de Catalunya, que s’havien
convocat per al 14 de febrer,
s’han ajornat fins al 30 de maig
d’enguany per l’empitjorament de
la pandèmia, davant la tendència
ascendent dels contagis i les
hospitalitzacions causades per la
COVID-19.
Així ho va decretar el Govern de la
Generalitat de Catalunya, després
de consensuar-ne l’ajornament
i la nova data amb la majoria de
partits polítics.

L’anunci es va fer el 15 de gener,
just abans de tancar la present
edició d’El Masnou Viu. Abans
de l’ajornament, l’Ajuntament ja
havia previst modificar les seus
dels col·legis electorals i canviarne algunes per minimitzar riscos.
S’havien escollit nous
equipaments més espaiosos
i més adequats per facilitar la
distància entre persones i la
ventilació, entre d’altres mesures
preventives indicades per les
autoritats sanitàries.

Reunió de la taula de partits. PARLAMENT DE CATALUNYA
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Ja s’ha administrat la primera dosi de la vacuna contra la
COVID-19 a les residències del Masnou
També s’ha injectat l’antídot de Pfizer-Biontech a personal dels dos CAP del municipi

L

a campanya de vacunació ha
completat la primera fase al
Masnou. Els equips mèdics
destinats pel Departament de Salut
ja han administrat la primera dosi
de la vacuna de Pfizer-Biontech
contra la COVID-19 a residents
i personal de les sis residències
geriàtriques del municipi: Bell
Resguard, Casa Benèfica, Magnòlia,
Mare Nostrum, Montseny i Sant
Jordi.
També s’ha injectat aquesta
primera dosi a personal sanitari
del CAP d’Ocata i era imminent,
en el moment de tancar aquesta
edició d’El Masnou Viu, fer-ho amb

IMMUNITAT

La segona dosi s'ha
d'inocular tres setmanes
després
el personal del CAP El Masnou.
La vacuna de Pfizer-Biontech, la
primera que ha estat autoritzada
per la Unió Europea per combatre
la pandèmia de la COVID-19,
necessita l’administració de dues
dosis per provocar la immunitat
davant la infecció del coronavirus
SARS-CoV-2. Per tant, les persones
vacunades han de rebre la segona
injecció de la vacuna tres setmanes
després de la primera.

Injecció de la primera dosi a una usuària. RESIDÈNCIA MONTSENY, FSFA

Trasllat temporal dels serveis d’atenció a les dones i a les
persones LGBTI
En ambdós casos cal concertar cita prèvia

E

l Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
(SIAD) i el Servei d’Atenció
Integral LGBTI del Masnou (SAI)
es traslladen, temporalment,
a l’edifici de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC), situat al número
23 del carrer de Roger de Flor.
Per rebre atenció presencial en
ambdós serveis, cal concertar la
visita prèviament, a través dels
correus electrònics
cird@elmasnou.cat (per al SIAD)
i sai@elmasnou.cat (SAI). Si
es prefereix demanar cita per
telèfon, el número al qual cal
trucar és el mateix per a tots dos:
93 557 18 70.
> Servei d'Informació i Atenció a
les Dones (SIAD)
Ofereix informació i assessorament
amb professionals especialitzades

en treball social, psicologia (per a
dones, infants i joves) i dret. S’adreça
a totes les dones del Masnou, amb
l’objectiu principal que puguin
exercir plenament els seus drets
en tots els àmbits: laboral, social,
personal, familiar... Inclou, entre
altres serveis, l’assessorament i
l’atenció a les dones que es trobin
en situacions de violència masclista.

S’adreça a persones que hagin
patit o estiguin en risc de patir
discriminació o violència per
identitat o expressió de gènere o
per orientació sexual.
El SAI també assessora les
persones que necessitin
assessorament o suport en els

seus processos personals i als
col·lectius, entitats o famílies que
vulguin rebre informació sobre
diversitat sexual i de gènere.
Horari d’atenció: El segon i quart
dimarts de cada mes (excepte a
l’agost), de 16 a 18 hores.

Horari d’atenció:
•
Dilluns, dimecres i dijous: de 10
a 14 hores.
•
Dimarts i dijous: de 15 a 19
hores.
> Servei d’Atenció Integral LGBTI
del Masnou (SAI LGBTI)
Servei especialitzat per sensibilitzar
i informar sobre la diversitat pel que
fa a l’orientació sexual i les identitats
de gènere i prevenir l’LGBTI-fòbia.

Edifici de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. DOMÈNEC CANO
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EDUCACIÓ

L’Escola Lluís Millet també serà institut d’ESO el curs vinent
En paral·lel, se suprimirà una línia de P3 per adaptar l’oferta de places al
descens de la natalitat

El centre disposa d'espai suficient per acollir el nou grup de 1r d'ESO. CEDIDA

L

’Escola Lluís Millet passarà a ser
també un institut d’educació
secundària obligatòria (ESO) a
partir del curs vinent, el 2021-2022.
Es convertirà, per tant, en el primer
institut escola del Masnou.
De moment, però, només es
preveu que sigui l’actual alumnat
de primària d’aquesta escola
qui hi estudiï l'ESO. És a dir, el curs
vinent oferirà dues línies del primer
curs d’ESO, a les quals es podran
matricular els i les estudiants que
ara fan 6è de primària a l’Escola Lluís
Millet. El centre anirà completant
tots els cursos d’ESO a mesura que
l’actual alumnat de l’escola creixi i
avanci etapes. La despesa per acollir
cursos d’ESO serà pràcticament
nul·la, perquè el centre disposa
d’espai suficient.
Els actuals instituts públics del
Masnou, el Mediterrània i el
Maremar, mantindran les dues línies
que tenen. En paral·lel, i també a

partir del curs 2021-2022, l’Escola
Lluís Millet suprimirà una de les
dues línies de P3 que té. Aquests
canvis, decidits pel Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, venen donats en gran
part per la demografia, ja que hi ha
hagut un descens de la natalitat al
Masnou els darrers anys.
En canvi, la pressió demogràfica
es troba ara, i durant els propers
anys, als centres de secundària.
L’eliminació d’una línia a
l’Escola Lluís Millet assegura la
supervivència de les línies de
la resta d’escoles públiques del
Masnou.
De fet, Lluís Millet és l’única escola
que té dues línies per curs. La
resta només en té una. Per tant, la
supressió a Lluís Millet no posa en
risc el centre, cosa que sí que hauria
passat si s’hagués optat per tancar
l’única línia de P3 de qualsevol de
les altres escoles.

Tot plegat es va explicar al
Consell Escolar Municipal del
Masnou extraordinari celebrat el
10 de desembre. El va convocar
l’Ajuntament de seguida que la
Generalitat va confirmar que faria
aquests canvis. El Consell Escolar és
un òrgan de participació sectorial
en el qual està representada la
comunitat educativa del municipi,
l’Equip de Govern i els grups
municipals del consistori.
SATISFACCIÓ

La creació de l'institut escola
ha estat molt ben rebuda
per la comunitat educativa
del centre
La conversió del centre en un institut
escola ha estat una decisió molt ben
rebuda per la comunitat educativa
de Lluís Millet, en part per les bones
experiències similars que hi ha
hagut en centres d’altres municipis

de Catalunya. El model d’institut
escola permet la continuïtat del
projecte educatiu fins que l’alumnat
finalitza 4t d’ESO. Va ser la mateixa
direcció del centre qui va proposar la
creació d’aquest institut escola.
Els i les representants dels equips
directius de la resta d’escoles de
primària van felicitar la comunitat
educativa de Lluís Millet, però van
fer explícita la seva sorpresa i els
seus dubtes sobre la planificació
dels propers cursos; sobretot, per
la supervivència futura de totes les
línies dels centres, especialment
dels de secundària. Tant l’alcalde,
Jaume Oliveras, com la regidora
d’Educació, Cristina Ramos, van
admetre que la decisió de la
Generalitat havia estat molt ràpida
i que havia sorprès tothom. Van
avançar, a més, que es demanarà
al Departament d’Educació que
aclareixi tots els detalls sobre la
planificació futura que es derivarà
d’aquests canvis.
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MEDI AMBIENT

L’Ajuntament s’oposa a la construcció d’un espigó a la platja
d’Ocata
El projecte del Ministeri inclou l’extracció de sorra del fons marí per abocar-la
a la platja i altres construccions a Premià de Mar

L

del fons marí. A més, es tem
que el nou espigó pugui acabar
sent contraproduent pel que fa
a la regeneració natural de les
platges. Podria provocar que
augmentés l’acumulació de sorra
a la zona on ja n’hi ha més (extrem
sud de la platja d’Ocata) i que,
per contra, es reduís l’aportació
natural de sorra on és més
escassa, a la platja del Masnou, al
sud del port.

’alcalde del Masnou,
Jaume Oliveras, ha enviat
recentment una carta al
Direcció General de Costes per
sol·licitar que “s’aturi de manera
immediata i definitiva” 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.
La carta s’ha enviat arran de la
publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE), el 22 de desembre,
de la declaració d’impacte
ambiental del projecte. Tot i
que no s’ha anunciat cap data
d’execució, la Direcció de Costes
el considera prioritari. Inclou
diverses actuacions. La més
visible seria la construcció d’un
nou espigó d’uns 140 m de
longitud adjacent a l’actual dic
de recer del port del Masnou, que
fa de límit sud-oest de la platja
d’Ocata.
Aquesta nova construcció, que
comptaria amb un pressupost

El nou element quedaria adjacent al dic de recer del port. DOMÈNEC CANO
d’uns 800 mil euros, s’introduiria
al mar en perpendicular a la línia
de la costa.
A banda, el Ministeri preveu
dragar 391.000 metres cúbics
de sorra per regenerar el tram
d’aquesta platja que pateix
regressió, a l’altre extrem, al
nord-est. La retroalimentació
de les platges a llevant del port
comptaria amb un pressupost
d’uns 2,2 milions d’euros. El
Ministeri completaria el seu

Actuacions previstes pel Ministeri entre els ports del Masnou i de Premià.

projecte de regeneració de la
platja entre el Masnou i Premià
de Mar amb la construcció
d’espigons al litoral del municipi
veí, al sud-oest del seu port.
L’Ajuntament manté la posició
que va fer pública el 2018, quan
el Ministeri va anunciar aquest
projecte. S’hi oposa per diversos
motius. En primer lloc, pels
efectes negatius que pot tenir
en l’ecosistema, especialment
pel que fa al dragatge de sorra

De fet, arran del primer anunci,
l’alcalde va presentar un escrit
d’al·legacions, el 31 de maig
del 2018. El mes següent, el
Ple municipal va aprovar una
declaració institucional “per a la
suspensió i moratòria de l'Informe
tècnic d’estratègia d’actuació al
Maresme” de l’aleshores Ministeri
d'Agricultura i Pesca, Alimentació
i Medi Ambient. La mateixa
declaració rebutjava els projectes
del Ministeri i incloïa l’adhesió
de l’Ajuntament del Masnou al
manifest per a un nou model del
litoral i a la Taula per a la Gestió
del Litoral del Maresme.

Plànol de l'espigó projectat al Masnou.
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OBRES

Reparades diverses tarimes de fusta del passeig
Marítim
S’ha actuat en quatre de les cinc que es troben entre la riera de Teià i el límit
amb Premià de Mar

A

mitjans de desembre es
van reparar quatre de
les cinc tarimes de fusta
que es troben al tram del passeig
Marítim comprès entre la riera
de Teià i el límit amb el terme
municipal de Premià de Mar. Són
elements que serveixen com a
mirador i com a indret de descans.

L’operació incloïa la retirada dels
taulons de fusta malmesos per
temporals marítims i la instal·lació
dels nous, així com actuacions
complementàries per reforçar-les.
L’actuació ha suposat una inversió
de 9.258,92 euros (IVA inclòs).
Els treballs els ha dut a terme la
fusteria FemFlocs SCP.
Els temporals havien malmès aquests espais. CEDIDES

Reforma al Casinet per adaptar-lo als estàndards
d’arts visuals de la Diputació de Barcelona
En paral·lel, s’ha renovat la retolació exterior per reforçar la visibilitat i la
presència de la sala
CALENDARI

La sala d’exposicions Espai
Casinet es troba immersa en
una reforma que té l’objectiu
d’adaptar l’espai als estàndards
del Programa d’Arts Visuals de
l’Oficina de Difusió Artística (ODA)
de la Diputació de Barcelona. En el
moment de tancar aquesta edició
d’El Masnou Viu, es preveia que
els treballs quedessin enllestits
la darrera setmana de gener, de
manera que la sala estarà a punt
per a l’exposició “El cielo está
enladrillado”, de Xavi Rodríguez,
programada entre el 5 i el 28 de
febrer.

L'edifici es troba a la cantonada entre el carrer de Barcelona i la plaça de la
Llibertat. DOMÈNEC CANO

En concret, l’actuació més
rellevant és la renovació del terra
interior, que quedarà cobert amb
una mena de resina sintètica,
semblant al linòleum, per sobre
de l’actual paviment, que és de
terratzo. Com a resultat, quedarà
reparat, donat que hi ha algunes

peces malmeses, però també farà
que la sala s’ajusti als requisits
de l’ODA, quant a l’estètica, ja
que tindrà un color més neutre,
i també perquè es tracta d’un
material antilliscant. En paral·lel,
se’n renova el cortinatge, per
tal que també reforci la qualitat

14
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L'equipament estarà
enllestit per acollir la
primera mostra de l'any
exterior, per reforçar la seva
visibilitat i ajudar la ciutadania a
ubicar una sala que es troba en un
lloc cèntric i força concorregut, a
la plaça de la Llibertat. Finalment,
s’ha intervingut també als vidres
de les finestres, amb la col·locació
d’uns vinils on es pot llegir la
paraula “ART”.

visual de la sala d’exposicions.
Aquesta intervenció suposa una
inversió aproximada de 10 mil
euros. La duu a terme l’empresa
Floc.
A banda, recentment l’Espai
Casinet ha renovat la retolació

El nou paviment serà de linòleum.
DOMÈNEC CANO

OBRES

Engega el projecte de reurbanització dels carrers
del Pallars i de la Selva
El document es troba ara en fase d’exposició pública i forma part d’una actuació més extensa que inclourà la reforma del carrer de la Segarra
El projecte de reurbanització dels
carrers del Pallars i de la Selva
inicia els primers passos per ferse realitat. Ara es troba en fase
d’exposició pública, fins al 12 de
febrer, que és el període en què
s’hi poden presentar al·legacions.
Es pot consultar per Internet,
a l’enllaç www.elmasnou.cat/
reurbanitzacio-pallars-selva, o en
paper, a l’Equipament Cívic Els
Vienesos.
La transformació de tots dos carrers
forma part d’un projecte més
extens de millora de l’espai públic
al Masnou Alt que inclourà, amb un
projecte posterior, la reurbanització
del carrer de la Segarra. El resultat
global serà la creació d’una zona
de vianants que connectarà els
jardins de Lluís Companys, el parc
infantil del Berguedà i la placeta de
l’Equipament Cívic Els Vienesos.
Tot plegat, unificarà el paisatge
urbà entre aquests tres pols
d’interacció social i millorarà els
itineraris de pas per a vianants
i els espais d’esbarjo, fent-los
més agradables i segurs. Per
tant, també es renovarà el
paviment, el mobiliari urbà i
l’enllumenat públic d’aquestes
vies. Alhora, es remodelarà
l’enjardinament, sempre amb
l’objectiu de cohesionar el
conjunt paisatgísticament i fer-lo
més funcional. Això implica
el trasplantament dels arbres
incompatibles amb el projecte, així
com la instal·lació d’una nova xarxa
de reg.
Tornant al projecte que ara es troba
en exposició pública, concretament
planteja la reurbanització del carrer
del Pallars i del tram del carrer de

CONNEXIÓ

El resultat global unificarà
el paisatge urbà entre els
jardins de Lluís Companys,
el parc del Berguedà i
Els Vienesos, millorant
l'itinerari per a vianants
entre aquests pols
la Selva comprès entre els carrers
del Berguedà i de la Segarra.
Actualment aquests dos àmbits
d’actuació ja són passatges per a
vianants, però es remodelaran a
fons per aconseguir els objectius
citats. El pressupost per a la
reubarnització d’aquests dos
carrers està xifrat en 315.529,04
euros.
L’actuació inclou la pavimentació
d’aquestes dues vies, que ara
tenen terra de sauló. Com que
es troben en una zona amb
desnivell, part de l’actuació
implica moviment de terres, així
com l’enderrocament de murs
de contenció i la creació de nous,
precisament per remodelar
els espais i millorar-ne la
funcionalitat.

A dalt, il·lustració de la reforma del carrer de la Selva. A sota, del carrer del
Pallars.
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EN PORTADA

La nit de Reis tanca un Nadal marcat per la
pandèmia
Satisfacció per la bona acollida d’uns actes adaptats a les mesures preventives
contra la COVID-19 en les festes més atípiques en dècades

L

a nit de Reis va tancar el
Nadal més atípic en dècades,
marcat per la pandèmia
de la COVID-19. La visita dels
Reis d’Orient al Masnou es va
haver d’adaptar a les mesures de
contenció de la pandèmia, com
tots els actes que s’han celebrat
en aquestes festes.
Centenars de nens i nenes del
Masnou van poder veure Ses
Majestats, però seguint els
protocols preventius dictats
per les autoritats sanitàries. En
lloc de la tradicional cavalcada,
Melcior, Gaspar i Baltasar van
utilitzar la seva màgia per poder
ser alhora als patis de tres escoles
del municipi: Ferrer i Guàrdia,
Marinada i Rosa Sensat. Allà,
mantenint la distància física i la
resta de mesures preventives, van
poder saludar els nens i les nenes
que s’havien inscrit prèviament
en diferents torns.
DISTÀNCIA FÍSICA

Centenars de nens i nenes
van veure Ses Majestats,
però seguint els protocols
preventius
Això sí, els Reis d’Orient van
arribar al Masnou a primera
hora de la tarda com ho han fet
sempre, a través del port. No es
va permetre que hi hagués públic
per evitar aglomeracions, però
l’Ajuntament va retransmetre
l’arribada a través del seu canal
de Youtube. El vídeo hi ha quedat
penjat per tal que tothom el
pugui veure. Al port els va rebre
l’alcalde, com és costum, per
donar-los la benvinguda i lliurarlos la clau màgica que els permet
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entrar a les cases per deixar-hi
els regals. Tant l’alcalde com
Ses Majestats van destacar el
comportament exemplar de tots
els nens i les nenes de la vila en un
any tan difícil.
NADALEM

Les activitats lúdiques i
culturals per a infants van
omplir els aforaments
màxims
Abans de la Nit de Reis, desenes
de nens i nenes van poder gaudir
de la programació lúdica i cultural
del Nadalem. Les sis activitats
que es van organitzar, entre el 22
i el 30 de desembre, van omplir
els aforaments màxims. A banda
de les activitats pensades per a
infants, al Masnou també se'n
van dur a terme d’altres, com
el concert d’òpera i sarsuela
interpretat pel tenor José Alberto
Aznar, la Cursa de Sant Silvestre
del Masnou o els concerts de la
Coral Xabec i de la Cobla Ciutat de
Terrassa, entre d’altres.
Tots els actes es van adaptar a
les mesures de seguretat que
minimitzen els riscos de contagi
del virus. S’han pogut celebrar
gràcies a la determinació i l’esforç
de moltes persones i entitats
que van organitzar iniciatives
solidàries, culturals i lúdiques.
L’Ajuntament agraeix l’esforç
de tothom i la responsabilitat
demostrada per la gran majoria
de ciutadans i ciutadanes del
Masnou.
 Imatges de Ramon Boadella i de

www.lasansi.com
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

La campanya “Queda’t al Masnou” dona 75 premis
en vals de compra

Enguany el sorteig estava dotat amb 10.000 euros, repartits en vals de 100 o 200
euros que es poden gastar al comerç local

U

n total de 75 persones han
estat premiades enguany
per la campanya “Queda’t
al Masnou”, que té l’objectiu
d’incentivar les compres al comerç
local. Els premis consisteixen en
uns vals de 100 o 200 euros que es
poden gastar fins al 28 de febrer
en comerços del Masnou que no
siguin de venda d’alimentació. En
total, els vals sumen 10.000 euros.
L’Ajuntament ha ampliat enguany
la dotació econòmica i la durada
de la campanya per tal de donar
un cop de mà al comerç local,
colpejat per la crisi generada per la
pandèmia de la COVID-19. El 2019
es van repartir 3.000 euros en vals.
En l’edició del 2020, la que s’acaba

de tancar, han estat 10.000 euros.
A més, habitualment només era
vigent durant el mes de desembre,
amb motiu del Nadal. Enguany s’ha
estès entre els mesos d’octubre i
desembre.
Durant aquest període, les compres
fetes en botigues masnovines
permetien participar en el sorteig
de vals. Només calia omplir
les butlletes de la campanya i
dipositar-les a les bústies que
es podien trobar en diversos
equipaments del municipi.
Per repartir els premis, s’han
fet dos sortejos. El primer va
ser l’1 de desembre. D’entre
totes les butlletes dipositades,

corresponents a les compres
realitzades entre l’1 d’octubre i el
30 de novembre, en van resultar
premiades 50, amb vals de compra
de 100 euros cadascuna. El segon
i últim sorteig es va dur a terme el
5 de gener. En aquest cas es van
extreure 25 butlletes, que donen
dret a rebre 200 euros cadascuna.
Tots dos sortejos van tenir lloc al
Mercat Municipal.
Tradicionalment, l’Ajuntament
organitzava un acte públic amb
les persones premiades per tal de
lliurar-los els vals. Aquest any, s’ha
cancel·lat a causa de la pandèmia
i els vals s’entreguen de forma
individual a les persones que han
resultat afortunades.

Darrer sorteig, al mercat. CEDIDA

Verde Aceituna guanya el premi d’emprenedoria jove
El projecte rebrà 4.000 euros per a despeses d’inici d’activitat o en inversions
per a la millora de la competitivitat del negoci

V

erde Aceituna és un
establiment ubicat a la
plaça Nova de les Dones
del Tèxtil que es defineix com a
cafeteria d’especialitat i botiga
d’articles per a la llar i el benestar,

on també organitzen tallers
d’artesania.
És el projecte guanyador del
VIII Premi d’Emprenedoria
@elmasnou_jove. Els seus

representants van recollir el
premi el 28 de desembre, a
l’Ajuntament del Masnou, de
mans de l’alcalde, Jaume Oliveras,
i de Maria Llarás, quarta tinenta
d’Alcaldia i regidora de Promoció
Econòmica.
CONCURSANTS

També es van presentar en
aquesta edició Arquitectura
de Contacte, Campanela i
Verde al Alma

L'alcalde Jaume Oliveras i la regidora Maria Llarás reben els representants de
l'empresa guanyadora. DOMÈNEC CANO
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El concurs té com a objectiu el
foment de l’emprenedoria jove.
S’atorguen 4.000 euros al projecte
guanyador, que es poden invertir

en els conceptes que es detallen
a les bases de la convocatòria,
com despeses per a l’inici de
l’activitat o accions per potenciar
la competitivitat del negoci.
S’hi podien presentar
emprenedors o emprenedores
de fins a 35 anys que estiguessin
preparant l’obertura d’un projecte
o bé haguessin iniciat l’activitat a
partir de l’1 de gener del 2020. Les
candidatures havien d’inscriure’s
al premi entre el 18 de setembre i
el 17 d’octubre d’enguany. A més
de Verde Aceituna, els projectes
presentats en aquesta edició han
estat Arquitectura de Contacte,
Campanela i Verde al Alma.

CULTURA

L’Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet continua
apostant per la #culturasegura

Fins al mes de maig, es combinen propostes molt destacades amb circ i accions
formatives

L

’espectacle The Incredible
Box, de la companyia sempre
sorprenent La Tal, és un bon
símbol dels moviments a què
obliga la pandèmia pel que fa a
la programació estable de l’Espai
Escènic Ca n’Humet. El muntatge
estava previst per al passat
1 de novembre i es va haver
de cancel·lar per les mesures
restrictives per aturar la COVID-19
vigents en aquell moment.
Ara, La Tal serà l’encarregada
d’encetar la temporada del 2021, el
24 de gener. El següent espectacle,
Ramon, amb text i direcció de Mar
Monegal i interpretació de Francesc
Ferrer, és una proposta per al 7
de febrer, amb diferents nivells
de lectura i una reflexió sobre les
relacions humanes, els somnis
adolescents i la família.
OBERTURA

'The Incredible Box',
programat el 24 de gener, és
el primer espectacle de l'any
La voluntat de la Regidoria de
Cultura és continuar difonent
la idea que l’Espai Escènic Iago
Pericot Ca n’Humet continua sent
una sala segura on es pot gaudir,
especialment en uns moments
complicats, de tots els beneficis de
les manifestacions culturals. També
s’ha reprogramat l’esperat Be God
Is, que era una de les propostes que
havien de reobrir la temporada a
l’octubre. Humor, música, cabaret i
circ amb actors versàtils i contents
de compartir la seva feina són els
ingredients que es conjugaran el 6
de març en aquest espectacle.
Amb la voluntat d’aixecar els
ànims i posar música i bon humor,

el cabaret serà un gènere molt
present en la temporada del teatre
municipal fins al mes de maig. Al
seu voltant gira també Akelarre,
l’espectacle de The Feliuettes, el 20
de març, i el de Señor Stets Lonely
Orkestar, el 20 de febrer. Aquest
últim és un dels espectacles triats
a la convocatòria extraordinària
promoguda per l’Ajuntament
per pal·liar els efectes de la crisi
generada per la pandèmia entre els
professionals de les arts escèniques.
Per a tota la família, Addaura Teatre
Visual portarà Klé, un ambiciós i

'Klé', d'Addaura Teatre Visual, es podrà veure el 18 d'abril. CEDIDA

GÈNERES

El cabaret hi serà ben
present per tal d'aixecar
els ànims amb música i bon
humor
captivador espectacle a partir de
l’obra i la teoria de l’artista Paul Klee.
A ell es deu la frase que la funció de
l’art és fer visible allò invisible. Ara
més que mai és important veure la
màgia que de vegades ens passa
desapercebuda. Serà el 18 d’abril.
Altres propostes que es van
triar dintre la convocatòria
extraordinària són l’espectacle
Quatre estacions, de Masnouballet,
que posa a l’escenari ballarins
i ballarines del municipi amb
d'altres que tenen una trajectòria
reconeguda; les accions formatives
que duran a terme La Teatral, al mes
de març, i de +QTeatre, al maig. Per
a més informació, podeu contactar
amb la Regidoria de Cultura, a
través de l'adreça electrònica
cultura@elmasnou.cat o el número
de telèfon 93 557 18 51.

Francesc Ferrer interpreta 'Ramon'. CEDIDA
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CULTURA

La programació d’arts visuals reivindica els artistes
locals i acosta propostes del circuit català i estatal

Les sales d’exposicions municipals recuperen les propostes que es van haver de
cancel·lar durant els mesos de confinament

L

a temporada d’arts visuals del
2021 continuarà determinada
per les restriccions de la
pandèmia. No només per les que
es puguin ocasionar properament,
sinó per les que ja es van patir el
2020.
Les sales municipals d’exposicions
recuperen per al nou any les
mostres que es van haver d’ajornar.
Una és la de la pintora Leticia
Feduchi, que, encara que breument,
va mostrar la força de la seva pintura
en petites escenes i elements de la
natura. Flors i fruites construïdes
amb traços subtils tornen a ser el
tema principal de la mostra que
acollirà la Casa de Cultura de nou,
però amb una mirada diferent,
entre el 29 de gener i el 28 de febrer.
Paral·lelament, l’Espai Casinet
inicia l’any i la sala reformada amb
l’exposició “El cielo està enladrillado”,
de Xavi Rodríguez Martín.
Proposant un retorn a una essència
col·lectiva, gairebé astronòmica,
l’artista deixa de banda les seves
pràctiques habituals en art sonor
per tornar a manifestacions com

l’escultura, el gravat o el dibuix, tot i
que la veu continua sent-hi present.
La mostra es podrà veure del 5 al 28
de febrer.
PLURIDISCIPLINARI

Xavi Rodríguez exposarà
manifestacions de
l'escultura, el gravat o el
dibuix
Com és habitual, la programació
d’arts visuals vol contribuir a
difondre la pràctica dels artistes del
Masnou que, de vegades, compten
amb trajectòries reconegudes
i premiades. Aquest és el cas
de Maise Corral, un dels noms
destacats del realisme pictòric
contemporani. El mes d’abril es
podrà veure a la sala municipal una
prova del seu treball. La premiada i
sol·licitada il·lustradora Sandra Uve i
el destacat fotògraf de viatges Félix
Lorenzo seran presents a la Casa de
Cultura. També mereix una atenció
especial la producció del pintor
del Masnou Josep Igual, traspassat
durant el confinament, que es
podrà veure conjuntament a la Casa

de Cultura i a la sala d’exposicions
de Gent del Masnou.
Quant a artistes prestigiosos del
circuit català i estatal, destaquen les
obres del fotògraf Jordi Bernadó,
encarregat d’obrir la temporada de
l’Espai Casinet al setembre. I, a la
Casa de Cultura, es podrà comptar
amb la tornada al dibuix del
sempre sorprenent Evru-Zush, un
dels artistes més destacats de l’art
contemporani català de la segona
meitat del segle XX i inicis del XXI.
Coincidint amb la Festa Major,
enguany se celebrarà la segona
edició del Festival de Creació
Contemporània Brama, organitzat

per l’Ajuntament i el Centre de
Creació BlancdeGuix amb la
col·laboració de la Fundació La
Calàndria. Entre les propostes més
destacades, s’inclourà la instal·lació
Regar el mar, d’un dels grans noms
de l’art actual català: Perejaume.
Algunes de les exposicions també
s’emmarcaran en altres cicles
d’activitats ciutadanes, per tal de
crear xarxa entre agents culturals.
Per exemple, l’exposició de gravats
de Núria Melero formarà part dels
actes feministes del març. En la
mateixa línia, col·lectius com els
joves muralistes, l’Escola Ocata i l’IES
Mediterrània també seran presents
en la programació.

Una de les obres de Maise Corral, artista que exposarà a l'abril. CEDIDA

Les XII Jornades de Fotografia presenten el Premi
Héctor Zampaglione

D

ins el marc de les XII Jornades
de Fotografia, que organitza
FEM, Associació Fotogràfica
del Masnou, es va presentar la
propera convocatòria de la primera
edició del Premi de Fotoperiodisme
Héctor Zampaglione 		
(www.premiozampa.org).
Un altre dels plats forts de les
Jornades va ser l’exposició “Memòria

infectada”, de Joan Fontcuberta,
instal·lada a l’Espai Casinet entre el
23 d’octubre i el 19 de desembre.
També van convertir les parets
blanques de la façana de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) en un
llenç on es va penjar el projecte
fotogràfic 20:00 h.
Presentació del projecte '20:00 h'.
RAMON BOADELLA

El programa va incloure la projecció
de 36 autors confinats, a La Calàndria,

on també va tenir lloc la tertúlia“Les
diferents mirades fotogràfiques des
del confinament”. A banda, es va dur
a terme el taller i el taller“El projecte
fotogràfic de la A a la Z”.
Inicialment, les jornades s’havien
de celebrar entre l’octubre i el
novembre, però la pandèmia va
obligar a ajornar la major part de les
activitats al desembre.
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TURISME

La programació estable de turisme i patrimoni,
subjecta a les mesures per la COVID-19
El ventall de propostes inclou un excepcional catàleg d’edificis i llocs
emblemàtics del Masnou

L

a consolidada programació
anual de turisme i patrimoni
que es duu a terme des
de l’Ajuntament del Masnou
està, aquest any, pendent de
les variacions derivades de la
COVID-19. Per aquest motiu, i tal
com va passar durant gran part de
l’any passat, la realització de les
activitats depèn de l'evolució de
la situació epidemiològica.

Com és habitual, la programació de les propostes s’estén fins
al mes de desembre. El ventall
d’activitats inclou un excepcional
catàleg d'edificis emblemàtics i
llocs d'interès per conèixer. El cicle
es complementa amb diverses
ofertes per gaudir del poble que
s’estenen des del paisatge fins a
la gastronomia. Si el context ho
permet, la programació oferirà
una desena d’activitats diferents
perquè els visitants descobreixin
el Masnou i, alhora, perquè els
residents al municipi coneguin
i revalorin el que els envolta. A
diferència de l’any anterior, la
visita guiada a la Casa Benèfica
ha quedat, de moment, desprogramada, en ser residència de
persones grans, un col·lectiu extremadament vulnerable davant
la COVID-19.
LES ACTIVITATS
> ITINERARI “EL MASNOU, TERRA
DE MAR”
Una passejada pels carrers, edificis i racons més sorprenents de
la vila del Masnou. La passejada
comença a la plaça de l’Església i
finalitza al parc del Llac o Cal Ros
de les Cabres, alternant cada mes.

> ITINERARI “EL MODERNISTA
DESCONEGUT: L’ARQUITECTE
BONAVENTURA BASSEGODA I
AMIGÓ”
Descobrireu alguns dels edificis més emblemàtics que va
projectar un dels arquitectes
més importants del Modernisme
al Masnou i a Catalunya, com el
Casino o l’Escola Ocata, així com
d’altres que no són tan coneguts, com casa seva i habitatges
privats.
> ITINERARI "EL MASNOU SOTA
LES BOMBES"
Un itinerari cultural pels escenaris
dels bombardejos i la Guerra Civil
al Masnou. Coneixereu els llocs
on van caure les bombes, qui les
llançava i les estratègies que van
fer servir les autoritats i la població civil per a la defensa passiva i
activa.
> VISITA GUIADA A L’ESGLÉSIA
DE SANT PERE
Coneixereu la història d’aquest
edifici tan emblemàtic des de dins
i comprovareu les vistes fantàstiques que hi ha des del campanar.
> CEMENTIRI DEL MASNOU, UN
MUSEU A L’AIRE LLIURE
Per veure el Cementiri Municipal
del Masnou des d’un altre punt de
vista: un conjunt de gran mèrit artístic promogut per una burgesia
enriquida que va voler comptar
amb els artistes més ben considerats del moment.
> SUBHASTA CANTADA DE PEIX
Els pescadors de la Confraria
Verge del Carme de Montgat, el
Masnou i Premià de Mar venen

L'església de Sant Pere ofereix unes vistes espectaculars. CEDIDA
diàriament el peix que pesquen
cada matí a la llotja de Montgat,
fent servir un dels sistemes de comercialització del peix més antics,
la subhasta cantada de peix.
Cada any es traslladen al Masnou
per la Festa Major, perquè pugueu comprar el millor peix de
les nostres costes més a prop de
casa.
> “TASTA EL MASNOU”,
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES
LOCALS
Per degustar productes elaborats
al Masnou, maridats amb vi de la
DO Alella.
Un sommelier expert conduirà
l’activitat perquè pugueu gaudir
d’aquesta experiència.
>VISITA A LA MINA D’AIGUA
Submergiu-vos sota terra per descobrir un tram de les mines d’aigua Cresta i Malet, que formen
part d’un laberint de galeries de
27 quilòmetres. El tram de mines
que es pot visitar actualment, uns
40 metres lineals, es va adequar
l’any 1999 gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Amics de
la Mina Malet, la Comunitat de
Propietaris de la Mina Cresta

i el suport de l’Ajuntament del
Masnou.
> EL GRAN JOC “EL MASNOU,
TERRA DE MAR”
Un repte amb pistes escampades
per tota la població, enigmes i
proves esbojarrades que haureu
de fer amb un telèfon i un compte
d’Instagram. Tindreu 90 minuts
per descobrir on heu d’anar, fer la
missió que se us proposa i immortalitzar-la amb una fotografia. La
velocitat amb què respongueu,
la qualitat de les fotografies i la
quantitat d’amics que us cliquin a
“m’agrada” seran clau per obtenir
la victòria.
INFORMACIÓ, RESERVES I
INSCRIPCIONS:
Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Turisme,
ubicada a la Casa de Cultura
(telèfon 93 557 18 34) o el Museu
Municipal de Nàutica (telèfon 93
557 18 30).
Per consultar les dates de les activitats i inscriure-us-hi, cal omplir el
formulari que es troba a
www.elmasnou.cat/turisme.
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DOMÈNEC CANO SENTIES
CEDIDES

Silvia Mas Depares
Campiona del món de vela i
regatista olímpica als Jocs de Tòquio

“Hem
demostrat que
podem guanyar
la medalla d’or,
però serà difícil”
Silvia Mas i la seva companya, Patricia Cantero, són
les seleccionades pel Comitè Olímpic Espanyol per
disputar les proves de vela 470 als Jocs Olímpics de
Tòquio, que s’han de disputar aquest proper estiu.
Mas, segons diuen els entesos de la vela, és la gran
aposta de futur de la vela espanyola.
No en va, Mas i Cantero van aconseguir l’or a la
Copa del Món d’Enoshima (Japó), disputada entre
el 25 d’agost i l’1 de setembre del 2019. Prèviament,
el 2018, s’havien proclamat subcampiones a la
Copa del Món d’Aarhus (Dinamarca). Abans, Mas ja
havia guanyat el Campionat del Món Juvenil de la
classe 420, el 2014, amb Marta Dàvila, així com el
Campionat del Món Júnior de la classe 470 el 2016
i el 2017, amb Paula Barceló. Amb només 15 anys,
el 2011, va aconseguir la victòria al Campionat
d’Espanya Absolut de la classe Optimist. És la
quarta dona que ho ha aconseguit. Curiosament, la
seva mare, Silvia Depares, va ser la segona.
És algú que sap com aprofitar el temps, ja que
ha estat capaç de graduar-se en Administració i
Direcció d’Empreses mentre es feia un lloc molt
destacat en l’elit mundial de la vela. Sens dubte,
i tenint en compte la seva dedicació i capacitat
d’esforç, no pararà de créixer la impressionant
col·lecció de títols que ja deu lluir en alguna vitrina
a la seva llar masnovina.
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Què vas sentir quan et van seleccionar per
als Jocs Olímpics de Tòquio juntament
amb Patricia Cantero? Us va sorprendre?
Va ser una sensació de pau i, alhora, de
tenir ganes de més. Pau perquè per fi érem
les seleccionades i podíem centrar-nos
més específicament a preparar els jocs. I
vam sentir ganes de més perquè l'objectiu
passava a ser aconseguir una medalla.
No ens va sorprendre, perquè la classificació
per als jocs va durar uns quants mesos i
sempre sabíem en quina posició estàvem,
però quan va ser definitiu ens vam posar molt
contentes.
Com a patrona vas escollir Patricia
Cantero com a tripulant. Per què la vas
escollir? Què t’aporta com a companya?
La Patricia és una persona que té les
capacitats físiques que es necessiten.
Sobretot, l'alçada i el pes. Com a companya
és increïble, és molt fàcil treballar amb ella,

sempre té una actitud positiva i confia en
l'equip, aporta molt valor.
Quines funcions tenen la patrona i la
tripulant?
La patrona és com el pilot de cotxes, mentre
que la tripulant és com la copilot, sense ella el
vaixell estaria perdut.
Sou campiones del món de la classe de
vela 470. Quin és el vostre objectiu als
jocs? Teniu opcions de guanyar l’or?
El nostre objectiu és guanyar una medalla,
hem demostrat que podem guanyar l'or, però
serà difícil, perquè realment hi ha molt nivell.
Les altres són molt bones, però és per això
que ens motiva tant aquest objectiu.
Els Jocs Olímpics s’haurien d’haver
celebrat l’estiu del 2020, però la pandèmia
de la COVID-19 va obligar a ajornar-los a

ENTREVISTA
l’estiu d’enguany. L’ajornament
us beneficia o us perjudica?
Realment ens beneficia, perquè
som un equip molt jove, i en tenir
ara un any més d'entrenaments fa
que estiguem més ben preparades.
Com has viscut els confinaments
i les restriccions de la pandèmia?
Quina és l’afectació més greu que
has tingut, com a esportista però
també en l’àmbit personal?
El confinament ha estat divertit,
tot i la situació. Estàvem tancats,
però vam poder treballar altres
aspectes als quals normalment
no podem dedicar gaire de
temps, com estudiar el reglament
i la meteorologia, fer treball físic i
psicologia... També vam gaudir de
la família, que mai no la podem
veure.
Quines característiques té la
vela 470? Per què competiu en
aquesta modalitat?
És un vaixell molt físic i tècnic,
requereix molts anys d'experiència.
Vam escollir aquest vaixell perquè
complim les capacitats físiques i és
molt complet en tots els aspectes.
Què és el millor de la vela?
Per a mi el millor és que
t'ensenya a tenir independència
i responsabilitat des de petita i
t'ensenya a treballar en equip,
a tenir cura de tots els detalls i a
superar-te dia a dia, tot i que el camí
sigui difícil.
I el pitjor?
El pitjor és el fet de passar molt
de temps lluny de la teva família
i amistats. I que és molt difícil de
compaginar amb els estudis.
Quin ha estat un dels moments
més significatius que has viscut
amb la vela?
Va ser quan el 2017 em vaig quedar
sense la meva antiga tripulant i vaig
haver de començar de zero amb la
Patricia, enmig de la temporada,
però per sort vam aconseguir els
objectius en temps rècord i va ser
una gran satisfacció.

Tant el teu pare com la teva mare
són i han estat regatistes d’alt
nivell, i els teus germans també
naveguen. Com és la vida en una
família tan vinculada a la vela?
La vida esportiva amb ells és genial.
M'entenen en tot, em donen suport
i m'ajuden moltíssim. Sense ells
seria impossible; m’ho ensenyen
tot.
Quins records infantils tens
relacionats amb aquest esport?
De la meva infantesa amb els meus
germans recordo la rivalitat que
teníem a casa, perquè competíem
junts i això va ser el que més em va
fer millorar com a esportista
Et vas formar al CN El Masnou,
però des del 2016 competeixes
pel CN S’Arenal, de Mallorca. Què
et va dur a fer aquest canvi?
Els motius van ser que la meva
tripulant en aquell moment era

del CN S’Arenal i ens donaven molt
suport econòmicament, una cosa
molt important en l'esport de la
vela. Sense això, és impossible.

idònies per navegar, molt variables
i perfectes per a un entrenament
molt complet. Vaig entrenar al
Masnou des dels 7 fins als 18 anys.

Quines millores necessita el
Masnou, el club i el poble,
per potenciar la vela, a nivell
amateur però també d’alta
competició?
El Masnou fa un gran treball amb
l'esport de base i hi ha molt bons
professionals. Tenim molta sort.
Potser es podria millorar el suport
econòmic, sobretot en el nivell
professional, perquè si no és
impossible dur a terme l’activitat.

Ets del Masnou, competeixes per
a S’Arenal de Mallorca, entrenes
al centre d’alt rendiment de
Santander... On és casa teva?
De casa no en tinc, anem d'un país a
un altre tota l'estona, on ens porten
les competicions. Descansem uns
cinc dies al mes i és llavors quan
torno a casa meva, al Masnou.

El litoral masnoví és òptim per a
la vela?
El litoral masnoví és òptim per
navegar, perquè té un port amb
unes instal·lacions i un accés a
l'aigua perfectes. També hi ha
unes condicions meteorològiques

Has obtingut el grau
d’Administració i Direcció
d’Empreses. Quin camí
professional vols recórrer en
paral·lel a la vela?
M'agradaria poder treballar
paral·lelament a l'empresa del meu
pare i la meva mare. Crec que tinc
molt per aprendre d’ells i m’encanta
el sector al qual es dediquen.
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Imatges del record

Pregunta freqüent
La nova normativa de la DGT com afecta els patinets elèctrics?
L’1 de gener va entrar en vigor la nova normativa de la
Direcció General de Trànsit (DGT) que afecta especialment
els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.
La Policia Local del Masnou ha estat efectuant una campanya
informativa fins al 17 de gener. A partir del 18 de gener se
sancionen les infraccions.

Assistents a la inauguració de l'hospital de la Casa Benèfica l'11 de desembre
de 1921, destinat a atendre soldats ferits a la Guerra del Rif. Fou finançat per
Romà Fabra i Puig i per això l'Ajuntament el nomenà fill adoptiu i el rei Alfons
XIII li atorgà el títol de marquès del Masnou.
Autor desconegut.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons municipal, fotografia 4754.

Les fotos que més agraden a les
xarxes

En aquests vehicles només pot anar-hi una persona i han
d’estar propulsats exclusivament per motors elèctrics. Entre
altres restriccions, no poden circular en zones de vianants
ni per les voreres; ho han de fer per la calçada. Tampoc per
carreteres, travessies, autopistes, autovies dins de poblats ni
túnels urbans. Poden circular per carrils bici, vies ciclables,
zones 30 i de prioritat invertida. També per parcs, però a una
velocitat màxima de 10 km/h. Fora dels parcs, la velocitat
màxima és de 25 km/h o inferior, si així ho estableix la
senyalització. No es poden fer servir auriculars ni telèfons
mòbils mentre es condueixen i han de complir les normes
generals de circulació, com la resta de vehicles. A més, les
persones que els condueixen poden ser sancionades si
superen el límit d’alcohol permès o si han consumit drogues.

Piulades més vistes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (08-01-2021)

L'Ajuntament d'#ElMasnou s’oposa a la construcció d’un espigó
a la platja d’Ocata. El projecte del Ministeri inclou l’extracció
de sorra del fons marí per abocar-la a la platja, així com la
construcció d’espigons a Premià de Mar.
Més info.: bit.ly/3hZaFsj

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (31-12-2020)
AUTOR DESCONEGUT

@ALBERTTENAS
@OANCACIPRIAN@MARIAJOSEBERTRANALIER
@MARTA_ALBERTI_
@VIVIENDOBARCELONA
@CHARLYSENALL
@BETTYDONATE

ATENCIÓ: El PROCICAT obliga Ses Majestats a suspendre la ruta
que preveien fer pels carrers perquè els infants els saludessin des
de casa seva.
Els nens i nenes podran veure els Reis d’Orient en tres escoles
d'#ElMasnou (amb inscripció prèvia).
Més info: bit.ly/3aSJ0b7

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (22-12-2020)

Enllestit l'arranjament de tarimes de fusta al passeig Marítim
d'#ElMasnou. S'hi ha fet una inversió de 9.258,92 €.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (07-01-2021)

Totes les residències de gent gran d'#ElMasnou estan vacunant
aquests dies els usuaris, les usuàries i el personal.
Tot i que ja som més a prop de superar la pandèmia, cal
continuar respectant les mesures preventives per contenir la
COVID-19, si us plau.
@BOADELLA

@MOTHHOR

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
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat (05-01-2021)

Els Reis d'Orient estan a punt d'arribar a #ElMasnou!
A les 16 h els rep l'alcalde, per saludar-los i lliurar-los la clau
màgica abans que es dirigeixin a les escoles per saludar els nens
i les nenes.
No us en perdeu l'arribada! https://youtu.be/2V9de5VvwyE

PUNT DE TROBADA

Un quart de segle de cant coral

La Coral Xabec preveu celebrar el 25è aniversari, complert el 2020, quan la
situació de la pandèmia ho permeti

L

a Coral Xabec, amb un nom
ben mariner, va néixer el
gener del 1995, ara fa 26
anys, com a secció integrada
dins de l’Associació Gent del
Masnou, de la mà de Montserrat
Llagostera, directora que des
d’aquell incipient inici fins a mitjan 2020 ha portat amb encert la
batuta d’aquesta agrupació coral
de veus mixtes, que ha incorporat un extensíssim repertori d’autors clàssics, com Bach, Mozart,
Haydn, Dubois, Händel, Vivaldi...
RELLEU

Montserrat Llagostera ha
portat amb encert la batuta
de l'agrupació coral des del
1995 i fins a mitjan 2020,
quan Jordi Lalanza n'ha
assumit la direcció
Alhora, ha posat una especial
atenció en un repertori més
proper d’autors catalans de gran
vàlua, com Lluís Millet, Taltabull,
Oltra, Toldrà, Morera i tants
d’altres que han enriquit la trajectòria de la Coral, amb especial
menció a peces musicals de final
del segle XIX recuperades del
fons documental de la Fundació
La Calàndria, degudament arranjades per la directora.
La Coral va néixer amb la vocació
d’esdevenir una part activa
del món cultural masnoví i ha
participat de manera regular
en els concerts de Festa Major i
de Nadal i en d’altres esdeveniments cívics i religiosos, com la
missa del Diumenge de Rams, els
actes de l’Ofrena Floral de l’Onze
de Setembre i moltes altres actuacions puntuals.

Concert de Nadal de la Coral Xabec i dels músics Bernat Piqué, Lázaro Castillo, Albert Barbeta, Carlos H. Cantú i Lluís Martínez.
RAMON BOADELLA

Al mateix temps, l’entitat ha
tingut com a objectiu primordial
donar-se a conèixer en diferents
punts de Catalunya. Ha visitat
més de trenta poblacions al llarg
d’aquests 25 anys, per fer-hi arribar la seva veu. “Amb goig ressaltem el concert al Petit Palau de
la Música Catalana de Barcelona,
l’octubre del 2005, amb motiu de
la celebració del desè aniversari de la Coral, i l’actuació a la
Basílica de Montserrat, l’octubre
del 2015, amb motiu del vintè
aniversari”, subratllen.
Per al 2020 tenien previst
celebrar els 25 anys de la Coral
oferint la Missa de Glòria, de G.
Puccini, “però tal com ha succeït
en totes les agrupacions del món
coral, els estralls causats per la
pandèmia del coronavirus van
malmetre totes les possibilitats
d’assaig i preparació que l’ocasió

FER POBLE

Va néixer amb la vocació
d’esdevenir una part activa
del món cultural masnoví
mereixia”, lamenten. En tot cas,
“no renunciem a res i, quan la
situació ho permetrà, tornarem
a posar sobre la taula la celebració dels 25 anys, encara que
sigui amb efectes retroactius. Ho
tenim pendent”, avancen.
Pel que fa al present, tot i les dificultats i limitacions ja conegudes, la Coral ha seguit ben viva.
El diumenge 27 de desembre,
després d’un darrer trimestre
d’intens treball, combinant
assaigs telemàtics i presencials,
ha pogut celebrar el Concert
de Nadal a l’Espai Escènic Ca
n’Humet, sota la batuta de Jordi
Lalanza, que ha pres el relleu en
la direcció de la Coral.

Malgrat les dificultats encara
vigents, la Coral continua al
peu del canó amb l’objectiu
més immediat de preparar un
concert per a final de trimestre i, en el punt de mira més
llunyà, els concerts de Festa
Major i Nadal.
L’entitat convida a integrar-se a
la Coral “totes aquelles persones, dones i homes, joves i no
tan joves, que tinguin interès
pel cant”. “Una mica de veu i
bona oïda són suficients per
fer bona aquella dita popular
que diu: qui canta els seus
mals espanta”, afegeixen.
Per unir-se a la Coral Xabec
o demanar més informació,
es pot trucar als números de
telèfon 679 999 509 (Manel) i
627 947 612 (Joan).
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AGENDA.

Del 22 de gener al 21 de febrer de 2021

L'organització dels actes ha d'assegurar-se que es compleixen les normatives i recomanacions que dicten les administracions competents
per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Les persones que assisteixen als actes han de respectar i seguir totes les indicacions dictades per
l'organització. Totes les activitats estan subjectes a canvis, modificacions o cancel·lacions si la normativa sanitària ho requereix.

GENER
DISSABTE 23
11 h
Lloc: Virtual
L’Hora del Conte: L’aniversari del
Frederick
A través dels perfils Facebook i
Instagram de la Biblioteca. Hora del
conte basada en el laboratori de lectura
“El rebost del cau”, creat per Marta Roig.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
DIUMENGE 24
11 h
Lloc: Mina d’Aigua (pl. d’Ocata)
Escape Room “El misteri de les
mines d’aigua”
Una intrigant carta i una vella maleta
trobades a les golfes de casa de l'avi
Joan són el punt de partida d'aquest
misteri. El joc d'aventura té lloc a l’aire
lliure, excepte una de les proves, que
es fa dins de la Mina d’Aigua. Activitat
adreçada a majors de 12 anys. Places
limitades. Informació i reserves a 		
www.elmasnou.cat o a l'Oficina de
Turisme (tel. 93 557 18 34 / 		
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou
18 h
Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Teatre familiar: The Incredible Box
Per a tots els públics. Més de 150
anys després de la seva estrena, The
Incredible Box continua representantse. En aquell moment va ser un èxit. Ara,
el director, besnet del fundador, i dos
excèntrics ajudants intenten mantenir la
grandesa del xou... Però el temps passa i
les cantants perden la veu; els acròbates,
els reflexos; els actors, la memòria...
Potser al final de tant intentar ser
magnífics ho aconseguiran.
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Preu: 5 euros. Entrades: www.quedat.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DIVENDRES 29
Tot el dia
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil
Dia de la Pau i la No-violència
L'alumnat de 4t de primària i 2n d’ESO
crearà una instal·lació artística sobre la
immigració.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou
i centres educatius
A les 17 h
Lloc: Casa de Cultura, Sala Pere Pujadas
Obertura de l’exposició de Leticia
Feduchi
El març de 2020, es va inaugurar en
aquest espai una exposició de Feduchi
en què l’artista volia relacionar una sèrie
de quadres amb l’edifici. L’exposició va
estar oberta tres dies i la pandèmia va
obligar a tancar-la. Feduchi recupera la
idea, amb una mirada necessàriament
diferent. Es pot visitar fins al 28 de febrer.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

limitades. Informació i reserves a www.
elmasnou.cat o a l'Oficina de Turisme
(tel. 93 557 18 34 / 		
turisme@elmasnou.cat)
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou

FEBRER
DIVENDRES 5
19 h
Lloc: Espai Casinet
Obertura de l’exposició “El cielo
está enladrillado”
L’artista masnoví Xavi Rodríguez Martín
explica històries en què sorgeixen
monstres, déus, extraterrestres… i
reivindica la metàfora per resistir davant
la cultura hegemònica, el racionalisme
científic i industrial, i la religió
institucionalitzada. Es pot visitar fins al
28 de febrer.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DISSABTE 30
De 10 a 13 h
Lloc: Davant l’OAC (c. Roger de Flor, 23)
Reparatruck
Furgoneta equipada amb eines i
personal tècnic per reparar petits
electrodomèstics, bicicletes i aparells
informàtics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
Hi col·labora: Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme

DIUMENGE 7
12 h
Lloc: Casa de Cultura
“Tasta el Masnou”, degustació de
productes locals
Degustació de productes elaborats
al Masnou i maridats amb vi de la DO
Alella. Elisabet Vidal, sommelier de la
Ruta del Vi DO Alella, conduirà l’activitat.
Preu: 10 €. Inscripcions a www.quedat.
cat.
Ho organitza: Museu Municipal de
Nàutica del Masnou

DIUMENGE 31
11 h
Lloc: Inici a la Casa de Cultura
Itinerari “El Masnou sota les
bombes”
Itinerari pels escenaris dels
bombardejos i de la Guerra Civil. Places

18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca
n’Humet
Teatre: Ramon
De Mar Monegal (autora i directora).
Amb Francesc Ferrer (intèrpret). A partir
de 14 anys. El Ramon s’acaba de separar

i s’instal·la a l’habitació d’adolescent de
casa dels pares. Allà retroba la guitarra,
la bicicleta estàtica i tot de cassets
que el transporten als anys noranta.
Rememora el seu passat, però el que no
s’imagina és que la seva vida està a punt
de convertir-se en una muntanya russa.
Preu: 10 euros. Entrades:		
www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
DISSABTE 13
De 10 a 21 h
Lloc: Els Vienesos
Jornada de Donació de Sang
Cal inscripció prèvia a 		
donarsang.gencat.cat.
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits
DIMECRES 17
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines
Tertúlia literària: Verd aigua, de
Marisa Madieri
Conduïda per Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
DISSABTE 20
20 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot Ca
n’Humet
Cabaret i circ: Señor StetS Lonely
Orkestar
10 euros
Per a tots els públics. Benvinguts al
cabaret en què el Senyor StetS Lonely
Orkestar acompanya alguns dels
artistes de circ més hàbils i sorprenents
del Maresme. Ens acostaran a les
manifestacions més sorprenents i
captivadores del circ contemporani.
Amb actuacions de Sofia Demichelli,
Pablo Domishowsky i Dou Laos.
Preu: 10 euros. Entrades: 		
www.quedat.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

AGENDA.

Del 22 de gener al 21 de febrer de 2021

L'organització dels actes ha d'assegurar-se que es compleixen les normatives i recomanacions que dicten les administracions competents
per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Les persones que assisteixen als actes han de respectar i seguir totes les indicacions dictades per
l'organització. Totes les activitats estan subjectes a canvis, modificacions o cancel·lacions si la normativa sanitària ho requereix.
ALTRES INFORMACIONS

SERVEI FARMACÈUTIC
DE GUÀRDIES
DEL MASNOU

Recollida d’arbres de Nadal - Fins al 31 de gener
A la plaça de Ramón y Cajal, els jardins dels Països Catalans, a la Casa del Marquès i la plaça de
Marcel·lina de Monteys.
Taller: “10 hits, 4 acords (en línia)”- Fins al 2 de febrer
Virtual
Taller de l'Escola Municipal de Música del Masnou: “10 hits, 4 acords”. A partir de 15 anys, per
a persones sense coneixements previs (o molt bàsics) de guitarra. En finalitzar la matrícula es
proporcionaran eines i recursos per poder seguir les classes des de casa. Preu: 48 euros.
Informació i inscripcions: www.emumm.cat
Ho organitza: Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM).
Exposició de Leticia Feduchi
Del 29 de gener al 28 de febrer
A la Casa de Cultura, Sala Pere Pujadas
Exposició de Leticia Feduchi en què l’artista relaciona quadres amb motius naturals i el
Modernisme de l’edifici.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Exposició: “Salut de plàstic”
Del 5 al 26 de febrer
A la Biblioteca Joan Coromines
Exposició fotogràfica sobre com disminuir la toxicitat en la nostra alimentació.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
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Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

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
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Matrícula viva. Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
Informació: www.emumm.cat / 692 959 167 / escola@emumm.cat.
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Exposició “El cielo está enladrillado”, de Xavi Rodríguez
Del 5 al 28 de febrer
A l’Espai Casinet
L’artista masnoví Xavi Rodríguez Martín explica històries en què sorgeixen monstres,
déus, extraterrestres... i reivindica la metàfora per resistir davant la cultura hegemònica, el
racionalisme científic i industrial, i la religió institucionalitzada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

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.

30
31
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

FEBRER
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TRIBUNA POLÍTICA
Aquesta secció és un espai que l’Ajuntament cedeix als grups municipals que formen el consistori. Són, per tant, els responsables del contingut que s’hi publica. Als sis grups municipals se’ls dedica el mateix espai i se’ls demana un text amb
les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada grup municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.
El govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar l'ajornament de les eleccions al Parlament de Catalunya, del 14 de
febrer al 30 de maig, just abans del tancament d'aquesta revista. Els textos d'aquesta secció s'havien escrit abans que es
decidís el canvi de data de les eleccions.

Sergio González
Regidor del Grup
Municipal d’ERC-AM
Un Nadal atípic, però ple d’il·lusió
Un any més, el Masnou ha viscut la
màgia de les festes nadalenques,
malgrat la situació de pandèmia.
Des de l’Ajuntament, hem treballat per
portar a terme un seguit d’activitats per
a totes les edats, totes en espais oberts,
i amb les mesures de seguretat i higiene
que marcava el PROCICAT. Uns espais
decorats per a l’ocasió, on la gent ha
pogut evadir-se una estona i viure petits

Neus Villarrubia
Portaveu del Grup
Municipal de Fem
Masnou

Defensa el Govern municipal l’escola
pública?
El dia 10 de desembre es va convocar
un Consell Escolar extraordinari on, per
sorpresa, la comunitat educativa i els
grups de l'oposició ens vam assabentar
del tancament d’una línia de P3 a
l’Escola Lluís Millet i la conversió
d’aquest centre en un institut escola.

Maria Llarás
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Tenim una cita
Com ja sabeu, el 14 de febrer ens han
cridat a les urnes per poder escollir un
nou govern que retorni l’esperança, la
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trossets de tradició i cultura, sector pel
qual cal apostar més que mai. La nostra
gent gran va poder gaudir d’un concert
d’òpera i sarsuela que va emocionar. El
jovent, d’un escape room pels carrers del
municipi. I la canalla, a manca d’un parc
del Nadalem tan reeixit com el de l’any
passat, va gaudir d’un tió gegant que va
repartir molts somriures, i d’espectacles
de màgia, titelles i contes del món i de
Nadal, protagonistes del Nadalem 2020.
Amb inscripció prèvia, totes les activitats
van omplir el 100% de l’aforament
permès. Sabem que força persones van
quedar-ne fora i aprofito per disculparme, ja que la nostra filosofia és que
tothom tingui accés a les activitats, però
enguany havíem d’adaptar-nos a les
restriccions.

La nit més màgica de l’any, els Reis
d’Orient no van poder anar sobre rodes
amb la passejada que teníem preparada
per tots els carrers del Masnou. Malgrat
que la consideràvem segura i hauria
apropat Ses Majestats a infants, joves
i gent gran, el PROCICAT ens la va
prohibir explícitament i en poc temps
vam haver de plantejar una alternativa:
tothom va poder seguir virtualment
la tradicional arribada dels Reis al port
del Masnou i tres patis d’escoles es van
convertir en uns campaments reials que
van permetre veure els Reis més a prop
que mai. No només va ser màgia, un
munt de persones hi van col·laborar i els
ho agraeixo: a les famílies per respectar
tots els protocols, a la Comissió de
Festes formada per diverses entitats, al

voluntariat, a les escoles que van cedir
els seus patis, i al personal municipal
que s’hi va dedicar.

Són molts els dubtes que aquest
assumpte ens genera.
Respecte a la pèrdua de la línia de
P3, no entenem com enmig d’una
pandèmia, on la recomanació dels
experts és reduir ràtios, la Conselleria
d'Educació, d'Esquerra Republicana,
opta per tancar línies. En el Pla de
reactivació municipal, una de les
propostes en l’àmbit educatiu és donar
suport a les lluites en defensa de l’escola
pública, reclamant, entre d’altres, ràtios
adequades. Això ens fa pensar que el
Govern municipal segurament no deu
estar d'acord amb la decisió presa i hi
posarà fil a l'agulla. O ens equivoquem
i, com fa sovint, s'escudarà en el fet que

no té competències i posarà per sobre
de les persones els interessos de partit?
Pel que fa a la proposta de l'institut
escola, pedagògicament la idea
té grans avantatges i, per tant, el
nostre grup no hi està pas en contra.
El que ens genera dubtes és la seva
implementació a l’Escola Lluís Millet:
fa competir dos centres públics molt
propers geogràficament, un dels
quals, l’Institut Mediterrània, hi sortirà
perdent, ja que la gran majoria del seu
alumnat, procedent del Lluís Millet,
ara es quedarà a cursar l'ESO al seu
centre. Quin serà, per tant, el futur del
Mediterrània, un dels instituts públics
més antics de la comarca? No hauria

estat una solució més racional per a
tothom que tots dos centres passessin,
com s’ha fet en altres municipis, a
treballar conjuntament i formessin,
plegats, un institut escola?
Per acabar, demanem al Govern
municipal que compleixi el que
diu al Pla de reactivació i defensi,
sense emparar-se en el padró i en
les competències, l’escola pública,
reivindicant ràtios més baixes, millors
condicions per a les professionals, més
recursos per als infants socialment
vulnerables, tot potenciant la solidaritat
entre els centres educatius del municipi
i no la competició entre ells.

justícia social, el feminisme, la sanitat i
l’economia a la nostra societat.

On són els que encara lluiten per ser
acceptats segons les seves preferències
sexuals? On són els que estimen
Catalunya i Espanya d’igual manera?
Els que volen un món més sostenible?
On són els que encara lluiten per la
igualtat? I aquells que van néixer en
aquest país perquè els nostres pares
van emigrar a buscar millores? I els que
lluiten pels animals? On són totes i tots
els joves?

ara i les decisions que prenem el 14
de febrer ens acompanyaran com a
màxim quatre anys més. Em pregunto
tot això perquè no vull deixar en mans
d’un desgovern la meva vida, ni els
meus desitjos ni la meva esperança que
Catalunya torni a ser Catalunya.

El cert és que jo, com a jove catalana,
em qüestiono un seguit de coses:
On i de quina manera s’ha quedat
Catalunya relegada vestida de groc? En
quin moment ens van dividir? On són
els i les joves que vam patir l’augment
de les taxes universitàries de la mà de
Convergència i Unió? On són els que
han patit no poder assistir a les seves
classes perquè els han boicotejat?

Em pregunto tot això, perquè els joves
no serem el futur, sinó que ho som

Més que mai, hem deixat clar que
som un poble imparable, que sabem
fer les coses bé i que estem a l’altura
d’afrontar bons i no tan bons moments.
Carregats de nous projectes, amb ganes
de reactivar la ciutadania, posem les
esperances en el fet que l’arribada de
la vacuna contra la COVID-19 serà la
sortida d’aquest fosc túnel i que aquest
2021 ens portarà de nou la llum per
continuar omplint carrers i places d’allò
que els masnovins i les masnovines
sabem fer molt bé: donar vida al
Masnou.

Potser si d’aquesta data en fem una
metàfora, podem dir que el dia dels
enamorats anirem a votar i decidirem
qui serà la nostra parella durant un llarg
temps.
El dia 14, tenim una cita.

TRIBUNA POLÍTICA
Txell Blanch

Regidora del Grup
Municipal de JxCATUnits
#Propòsits
Tot inici d’any nou és sinònim de
canvis, il·lusions i nous propòsits. Se
sol fer balanç de la feina feta, però,
sobretot, és el moment d’encarar el
futur. I com? Amb reptes de millora
i amb ganes renovades de seguir
treballant per millorar la nostra
vila. I ho farem teixint una xarxa de
cooperació amb la ciutadania, fent
política a peu de carrer, i amb el
govern, reivindicant un canvi d’estil
i el consens com a manera de fer.

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

Algo huele a podrido
Decíamos en nuestro anterior escrito
que el nuevo pacto de gobierno municipal entre ERC y PSC, era, cuanto
menos, extraño. Apuntábamos a
posibles intereses personales más que

El Casal Popular La Mina al peu del
canó davant l’emergència social
Fa poc més d’un any s’obria La Mina.
Engegava un projecte autogestionat
des del poble i per al poble per crear
un espai de trobada i acollir el teixit
associatiu i col·lectiu del Masnou. Amb
només mig any de vida, La Mina va
haver de tancar les portes al públic a
causa de les mesures anti-COVID que
totes coneixem. Malgrat tot, l’activitat
no s’ha aturat. Es va crear la Xarxa de
Suport Maresme per donar resposta

En plena crisi sanitària, econòmica i
social, hem de poder percebre el 2021
com un any d’oportunitats.
Pensem que la ciutadania desitja
respostes diferents, no la crítica
constant, sinó que cooperem per
poder avançar junts. Els grans reptes
del Masnou només es poden afrontar
des d’amplis consensos, i no recloure’s
en la majoria absoluta assolida pel nou
Govern.
Treballarem des del diàleg sincer i
serè, des del respecte, l’empatia i la
proximitat. Compromesos amb una
nova manera de fer política des de
l’ètica i des de la força col·lectiva pel
bé comú. Entenem que la governança
no només reflecteix la intenció de
governar per a la ciutadania, sinó amb
ella de forma compartida. Per això,
volem seguir sumant persones a la

nova agrupació local de Junts, per
construir un projecte transversal, de
progrés i amb la pluralitat d’idees que
enriqueix el debat. Un projecte que
té en compte totes les persones del
Masnou. Un sol poble, una República
de tothom, una vila referent. Fem-ho.
#Oportunitats
Les oportunitats que ens obre aquest
any són quatre: revitalitzar el comerç
i la cultura que permet cohesionar
millor la vila; facilitar l’accés a
l’habitatge que millora la vida de
les persones; lluitar contra el canvi
climàtic amb polítiques d’eficiència
energètica i reducció de l’impacte
ecològic; i seguir treballant més per la
igualtat de gènere i l’erradicació de
tota violència masclista.

intereses municipales como razones
de dicho pacto. Y la cosa se empieza
a concretar. No ha pasado ni un mes
que el nuevo gobierno quiere aprobar
dos modificaciones urbanísticas (recalificaciones) de bastante importancia
y complejidad. Tanta complejidad
que no pueden haberse redactado en
un mes, pues requieren de meses de
trabajo, por lo que nos lleva a pensar
que ya estaban preparadas y solo
faltaba apuntalar una mayoría para
su aprobación, mayoría conseguida
incorporando al PSC. Vamos, lo que
se conoce como un win-win: ERC consigue aprobar sus recalificaciones sin
oposición alguna, aunque tenga que
asumir cierto desgaste electoral al pac-

tar con un partido del 155, como ellos
mismos lo califican, y el PSC prepara el
camino para un nuevo tripartito en la
Generalitat.

a situacions de vulnerabilitat que, en
alguns casos, ja eren presents, i en
d’altres, s’han accentuat a causa de la
mateixa pandèmia.

llengua i de repàs per a infants, joves
i adults que ho necessiten i que de
manera voluntària les companyes de
L’Escoleta duen a terme.

Seu de la Xarxa d’Aliments del Masnou

Des de La Xarxa i La Mina volem fer
un agraïment a totes les persones
que heu col·laborat amb aquesta
tasca i en especial a Vida Significativa,
l’Hort d’en Pau, la Xarxa d’Habitatge,
les Papallones Solidàries (en especial
a la Piti, aquest poble et trobarà molt
a faltar), l’AMPA de la Marinada, la
Klosca, l’Àrea de Guissona, el forn
Elias Boulanger, Bonpreu, la drogueria
Annita, el Banc Central d’Aliments, la
Martina de l’hort de Santa Susanna, el
Victor per les hamburgueses veganes
i les pageses i pagesos del Maresme.
Sense totes vosaltres no hauria estat
possible. I, per descomptat, a totes
les sòcies de La Mina per la confiança,

La Mina ha estat i segueix sent el centre logístic de la Xarxa d’Aliments del
Masnou oferint el seu espai per emmagatzemar i repartir els aliments que les
persones solidàries d’aquest poble ens
donen i que la Xarxa reparteix.
L’Escoleta, la darrera iniciativa educativa solidària
D’aquesta necessitat d’ajudar les
persones més afectades per la crisi
sorgeix també L’Escoleta, per cobrir les
necessitats educatives en matèria de

Estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas que se antojan cruciales, pues todo indica que las fuerzas
independentistas se volverán a centrar
en la independencia como reclamo
electoral, olvidándose, una vez más,
de los problemas que verdaderamente
nos afectan (sanidad, vivienda, lucha
contra la corrupción, excesiva carga
fiscal, etc.), y que, al no dedicarse a
solucionarlos, nos empobrecen como
sociedad.
Pues bien, quiero dirigirme a esos

#FAQS
Què passarà si l’Ajuntament s’ha de
posicionar pel tema de l’amnistia
o l’indult als presos polítics i
als represaliats? Que el segon
tinent d’alcalde del PSC s’hi nega
rotundament, amb una mancança
d’empatia que l’invalida per
al càrrec que ocupa. Només
interessos personals poden fer que
aquest govern no trontolli des del
principi.
#RetemComptesAlaCiutadania
Volem ser la teva veu
Whatsapp: 632 488 654
FB/IG/TW juntsxcatmasnou
Adreça electrònica		
jxcatmasnou@elmasnou.cat
Web unitspelmasnou.cat

votantes constitucionalistas, de centro, liberales, hartos de la inactividad
política de los últimos años, para recordarles que Cs sigue siendo la mejor
herramienta para, por un lado, hacer
política útil (ha presentado en esta
legislatura más del 44% del total de las
propuestas presentadas por todos los
grupos en el Parlament de Catalunya),
y por otro, parar el golpe separatista.
El PSC ya ha demostrado que no es un
partido de fiar, y que por mucho que
diga lo contrario, si puede, pactará con
ERC a cualquier precio.
En Cs lo tenemos claro: ¡Más convivencia y menos enfrentamiento! ¡Más
futuro y menos pasado! ¡Más gestión y
menos despilfarro separatista!

que malgrat tot heu seguit aportant el
vostre gra de sorra.
La Mina està tancada, però com veieu,
la seva activitat i el compromís amb
aquest poble no s’aturen. No sabem
quan podrem tornar a obrir, però les
ganes i la motivació segueixen presents esperant poder arrencar de nou
i donar vida a aquest projecte de totes
i per a totes.
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