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Primer de tot, vull expressar un cop més el condol a les famílies que han patit la mort d’un familiar
i la immensa tristesa i record per totes les persones que ens han deixat amb aquesta crisi sanitària
sense precedents.
A hores d’ara encara estem en la incertesa de com es resoldrà la crisi sanitària de la COVID-19, però
de ben segur que el confinament i seguir les indicacions de les autoritats sanitàries és el que cal fer.
Sempre ens podem trobar algun comportament incorrecte, però la immensa majoria de
masnovins i masnovines esteu tenint un comportament exemplar i solidari. Tothom ha d’exercir
la seva responsabilitat. El personal sanitari que treballa o viu al Masnou és qui està a primera
línia i a qui ens correspon donar tot el nostre suport i agraïment. També al personal assistencial,
especialment els qui treballen a les residències del nostre municipi. O les persones voluntàries que
han treballat sense descans confeccionant material sanitari i per afrontar aquesta crisi, i també
el voluntariat que ha exercit el seu paper amb les tasques assignades, els i les comerciants que
han hagut d’obrir el seu comerç per garantir la nostra alimentació i tot un seguit de gent que ha
contribuït amb la seva tasca a suportar millor aquesta crisi.
L’Ajuntament ha anat reduint al màxim els serveis presencials, i només resten aquells
imprescindibles. Vull fer constar un cop més la gran feina dels nostres treballadors i treballadores
municipals, sense excepcions. Tothom està fent la seva feina. Hem estat donant resposta a tots
els reptes que ens hem anat trobant per endavant. No vam dubtar ni un segon a assumir el repte
comarcal d’habilitar el centre per a persones sense llar al nou pavelló.
També des del primer moment hem estat preparant mesures de tot tipus per preveure les greus
conseqüències socials i econòmiques d’aquesta crisi: no cobrament dels serveis no prestats,
modificar el calendari fiscal endarrerint al desembre el primer pagament de l’IBI del mes de maig,
convocatòria de suport als establiments tancats i a agents culturals, els ajuts a les famílies al
lloguer, servei d’assessorament per a emprenedors i treballadors...
Responsabilitat i solidaritat són els dos grans reptes que tenim. Esperem poder-nos retrobar ben
aviat pels carrers i places del nostre estimat Masnou.
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INSTITUCIONAL

La crisi del coronavirus, protagonista d’un ple inèdit
S’aproven per ampli consens mesures econòmiques d’àmbit local
Clemente (CUP) va criticar que
s’hi deixés de banda les persones
treballadores assalariades i les
autònomes. “Demanem al Govern
municipal la creació d’ajudes
per a aquestes persones”, els va
plantejar.
Conscient que “la situació
sanitària d’extrema alarma fa
necessària una resposta ràpida”,
Frans Avilés (Cs) també va donar-hi
el seu vistiplau, “per tal que els
neguits que puguin tenir els petits
comerços del municipi es puguin
veure calmats en saber que les
administracions donaran una
resposta per pal·liar els efectes
negatius que pugui tenir això”.

D egut a les mesures de confinament, només l’alcalde i quatre regidors van assistir al Ple; la resta van participar-hi per via
telemàtica. AJUNTAMENT

L

’aprovació d’unes
bases reguladores de la
concessió de subvencions
a establiments comercials
afectats per l’estat d’alarma
i la modificació de crèdit
extraordinari de 100.000 euros
per poder finançar-les van ser els
dos punts d’urgència aprovats al
Ple del mes de març. Les noves
tecnologies van permetre que,
tot i la situació complexa que
es viu actualment a causa de la
crisi sanitària del coronavirus, el
Masnou celebrés la seva sessió
plenària mensual. Degut a les
mesures de confinament, l’alcalde
i quatre regidors de l’Equip de
Govern van assistir a la sala de
l’Ajuntament; la resta d’electes
(16) ho va fer des de casa per
vot telemàtic. Amb tot, l’ordre
del dia es va veure notablement
reduït respecte del que s’havia
acordat prèviament a la Junta de
Portaveus extraordinària. Com
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va dir l’alcalde, Jaume Oliveras,
“malgrat que estem en una situació
de pandèmia i confinament, hi
ha sectors que han de continuar
treballant per reaccionar a la
situació que estem vivint”.
Tant les bases com la modificació
de crèdit extraordinari són fruit
del Decret d’alcaldia del 17 de
març, que recull diferents paquets
de mesures de caràcter econòmic
per a persones vulnerables i,
també, de caràcter general.
L’alcalde va explicar que aquestes
aprovacions “són competència
exclusiva del Ple i, per aquest
motiu, és important que avui
s’aprovin i després les puguem
desplegar”. En aquest sentit,
Oliveras va aclarir que, un cop
aprovades, “podrem treballar les
partides de cadascuna de manera
consensuada amb els diferents
grups municipals”. En una situació
excepcional i atípica com l’actual,

va quedar palesa la voluntat dels
representants polítics municipals
de treballar plegats per abordar
la situació. Així ho van fer constar
els grups de l’oposició del PSC,
JxCAT-Units, Cs i CUP, que, malgrat
les nombroses diferències
polítiques que els separen amb
l’Equip de Govern, van votar-hi a
favor. La formació Fem Masnou va
ser l’única que es va abstenir.
Tot i mostrar-se a favor de les
ajudes per al comerç, Fèlix

AJUTS A COMERÇOS

El Ple va aprovar
subvencions per a
establiments comercials
afectats per l’estat d’alarma
per valor de 100.000 euros

Un canvi de paradigma en la
gestió del Govern és el que va
demanar Romà López (JxCATUnits). “A part d’informar de
les mesures que van prenent,
comptin amb tots els grups
municipals per consensuar les
millors accions per al municipi”,
va dir.
El discurs més conciliador va
ser el del socialista Ernest Suñé,
que va dir que “és el moment de
donar suport al Govern, no és
el moment per a controvèrsies
polítiques, debats estèrils o
disputes menors”, i hi va afegir
que “cal donar exemple, restar
units i treballar plegats per al bé
comú”.
Malgrat tot, la formació Fem
Masnou no va rebaixar les
crítiques cap a l’Equip de Govern,
en considerar que era “un ple
fet a mida en què el Govern fa
un intent desesperat i precipitat
de penjar-se una medalla amb
unes bases poc treballades i
unes subvencions que no tenen
en compte les mesures que
aprovaran altres organismes,

INSTITUCIONAL
com la Generalitat, l’Estat o la
Unió Europea”. Així ho va dir la
seva portaveu, Neus Villarubia,
que també va instar el Govern a
retirar de l’ordre del dia aquests
dos punts d’urgència. Quant
a les bases per ajudar el teixit
comercial local, va dir que “és
precipitat i no sabem si podran
respondre a les necessitats finals
que provocarà la situació actual”
i, respecte a la modificació del
pressupost que hi va lligada, va
dir que “cal un nou pressupost
que reculli el màxim consens
possible, no una modificació
precipitada del 0,003%”. Va fer
una tercera proposta: la rebaixa
de les retribucions i les dietes de
la classe política “per destinar
l’estalvi a mesures que ens ajudin
a superar la crisi el millor possible”.
L’aprovació de les bases
específiques reguladores de
la concessió de subvencions a
establiments comercials afectats
per l’estat d’alarma respon, tal
com va explicar la regidora de
Promoció Econòmica, Sílvia Folch,
a “la urgència per pal·liar aquesta
situació en què s’està trobant
el comerç amb l’adopció de
mesures de caràcter local”. Folch
va aclarir que “les subvencions
només estipulen la seva forma,
si bé tot el seu contingut haurà
de ser desenvolupat a través
de les mateixes convocatòries”.
També va aclarir que “no és que
siguin inconcretes les bases, és
que estem establint uns primers
requisits i, quan tinguem una
proposta detallada, s’anirà
treballant amb tots els grups
municipals”.
El regidor d’Hisenda, Oriol
Fernández, va explicar la segona
proposta, la de la modificació
del pressupost. “Es proposa crear
dues aplicacions pressupostàries
que permetin facilitar les mesures
que s’hagin de prendre davant la
situació en què ens trobem”. Es
tracta de dues partides de 50.000
euros cadascuna que es creen
amb la baixa de dues ja existents.

A la seva explicació, l’alcalde va
afegir-hi que “la seva creació ens
permetrà la recepció de possibles
injeccions econòmiques que
d’altres administracions puguin
oferir als ens locals”.
> Aprovacions inajornables
La resta de punts que va tenir
l’ordre del dia eren, segons
va dir l’alcalde, inajornables,
“perquè tenien conseqüències
negatives per a persones”. El
batlle va apel·lar al “sentit de la
responsabilitat que han de tenir
els càrrecs públics en aquests
moments, perquè la seva
responsabilitat inclou també
prendre decisions”.
Aprovació inicial i reconeixement
extrajudicial de la relació número
2 de factures sense contractació
i sense suficient consignació
pressupostària de l’exercici
anterior. Aprovada amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
d’ERC-AM (9 vots), PSC (3 vots) i Cs
(2 vots); i les abstencions de Fem
Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3
vots) i la CUP (1 vot).
Votació conjunta dels punts
referents a l’aprovació inicial
de l’expedient número 3/2020,
de modificació per crèdit
extraordinari finançat amb
baixa, i l’aprovació inicial de la
modificació de la plantilla i de
la relació llocs de treball 2020.

AMPLI CONSENS

En aquesta sessió va
quedar palesa la voluntat
dels representants polítics
municipals de treballar
plegats per abordar
la crisi sanitària
Aprovats amb els vots a favor de
l’Equip de Govern d’ERC-AM (9
vots), PSC (3 vots), Cs (2 vots) i
CUP (1 vot); l'abstenció de JxCATUnits (3 vots); i el vot en contra de
Fem Masnou (3 vots).
Adjudicació del contracte de
serveis de neteja d’edificis i
dependències municipals de
l’Ajuntament del Masnou (LIC
19/2019). Aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern d’ERCAM (9 vots), PSC (3 vots), JxCATUnits (3 vots) i Cs (2 vots); i el vot
en contra de Fem Masnou (3 vots)
i CUP (1 vot).
> Declaració institucional
Declaració institucional
presentada pel Grup Municipal
del PSC-CP per demanar la
incorporació als Pressupostos
generals de l’Estat de dos milions
d’euros per millorar el passeig
Marítim al terme municipal del
Masnou. Aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern d’ERCAM (9 vots), PSC (3 vots), JxCAT-

Units (3 vots) i Cs (2 vots); i el vot
en contra de Fem Masnou (3 vots)
i CUP (1 vot).
> Primer Ple telemàtic
La celebració d’aquest primer
Ple telemàtic es va produir sense
grans incidents. La votació es va
efectuar per crida un per un dels
electes del consistori i el secretari
de la corporació va donar fe de
la seva presència a la sessió. La
sessió del Masnou es va emetre,
com habitualment, en directe per
streaming.
Abans de finalitzar la sessió,
l’alcalde va agrair tant als polítics
com als treballadors municipals
l’esforç que havia fet possible la
celebració d’aquest Ple. També
va tenir paraules per al personal
sanitari i sociosanitari, per al
personal de l’Ajuntament que
treballa des de casa –la majoria–,
però també pel que ho fa
presencialment, i, finalment, per
a la ciutadania del Masnou, “per
aquest comportament exemplar
i l’exercici que estan tenint de
responsabilitat”.
Des de l'inici de la crisi del
coronavirus, i fins al moment
d'escriure aquesta crònica,
l’alcalde havia emès tres decrets de
contingència amb diferents paquets
de mesures. A la sessió del 19 de
març, Oliveras també va anunciar
un nou decret per a l’endemà, amb
més mesures, en què “es preveu
reduir més la presència a la feina
dels treballadors i treballadores
municipals”.

EXPOSICIÓ PÚBLICA

S etze regidors i regidores van participar en el Ple per videoconferència
i van exercir el vot telemàtic. AJUNTAMENT

Aprovació inicial de les bases
específiques reguladores de
la concessió de subvencions a
establiments afectats per les
mesures derivades de l’estat
d’alarma decretat amb motiu
de la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19. El període
d’al·legacions és del 6 d’abril al
20 de maig de 2020.
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El dia a dia de la crisi del coronavirus

Q

uan es publiqui aquesta cronologia hauran passat pràcticament dos mesos des de l’inici de la crisi
provocada per la COVID-19. Dies de confinament que a estones se’ns hauran fet llargs i a estones
curts. De ben segur, però, que han estat dies que hauran capgirat les nostres vides. A continuació
trobareu un recull del que s’ha esdevingut des del moment en què aquest virus va irrompre amb força.

Àmbit català, espanyol i europeu

25/02:

Es coneix el primer cas confirmat de
coronavirus a Catalunya.

06/03:

Mor la primera persona afectada per la
COVID-19 a Catalunya, veïna d’Alella.

11/03:

Els esdeveniments esportius
professionals es faran a porta tancada
i se suspenen les activitats amb més
de mil persones.
Es prohibeixen les activitats que
impliquin manipulació d’aliments,
amb participació de personal sanitari
i extraescolars en què coincideixin
alumnes de centres diferents.

12/03:

Es decreta el tancament de la majoria
d’equipaments municipals i la
suspensió de l’activitat formativa.

13/03:

La Generalitat ordena el tancament
de bars i restaurants, teatres, cinemes
i instal·lacions esportives. També
es tanquen escoles de primària i
secundària, escoles bressol i instituts.
Es crea un Pla de contingència
municipal per assegurar el
funcionament dels serveis públics de
caràcter essencial. Es limita l’atenció
presencial i es cancel·len totes les
activitats.

14/03:

El Govern espanyol decreta l’estat
d’alarma per un període de quinze
dies.
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Àmbit del Masnou

15/03:

Es tanquen tots els parcs, s’anul·la
la zona blava d’estacionament i es
redueix la freqüència de l’autobús
C19.

16/03:

Un ban de l’alcalde restringeix la
mobilitat a la via pública.

17/03:

S’ajornen la selectivitat, la
preinscripció escolar i la diada
de Sant Jordi.
S’activen mitjans per atendre
persones vulnerables: formulari en
línia per sol·licitar suport per part
de voluntariat, reforç dels canals
telefònics d’atenció, repartiment
de targetes moneder a domicili per
garantir les beques menjador dels
escolars, augment dels lliuraments
a casa del Centre de Distribució
d’Aliments La Sitja, etc.
Es cancel·len els cobraments a la
ciutadania pels serveis municipals
suspesos.

18/03:

Es tanquen els accessos
a les platges.

19/03:

El Govern espanyol ordena la
suspensió d’obertura al públic
d’hotels, càmpings i altres
establiments turístics que no
tinguin clients allotjats.
La Generalitat crea l’app COVID-19
per fer seguiment dels casos.

CORONAVIRUS
Es fa el primer Ple telemàtic de
la història, en què s'aproven
bases de subvencions en
establiments comercials
afectats per l’estat d’alarma.

20/03:

24/03:

L’Ajuntament s’adhereix al
manifest conjunt d’entitats
municipalistes que exposa
les demandes del món local
català.

28/03:

Confinament total. El Govern
central paralitza totes les
activitats no essencials des
del 30 de març al 9 d’abril.

La Generalitat activa un
certificat d’autoresponsabilitat
per als desplaçaments.

Es limita l’aforament màxim
del Mercat Municipal per
evitar el risc de contagi.

La Generalitat fa públic
un mapa interactiu per la
incidència de la COVID-19
a cada Àrea Bàsica de Salut.

L’alcalde adreça un missatge
institucional a la ciutadania.

25/03:

30/03:

22/03:

El Ple del Congrés dels
Diputats aprova prorrogar
l’estat d’alarma fins al 12
d’abril.

23/03:

S’incrementen la neteja i
la desinfecció dels espais
públics.

Els ERTO a Catalunya es
disparen.

Catalunya comença a
fabricar respiradors amb
impressores 3D.
S’anul·len les quotes
de serveis municipals
interromputs.
Es publiquen pautes per al
passeig de gossos, que
s’hauran de limitar a un
radi de 200 metres des del
domicili.

Es tanquen les àrees d’esbarjo
per a gossos.

26/03:

Es crea un servei d’atenció en
línia per als serveis d’ocupació
i empresa.
S’inicia un pla de xoc per
pal·liar els efectes econòmics
i socials de la crisi: els
establiments que han hagut
de tancar per imperatiu legal
no hauran de pagar taxes de
recollida d’escombraries ni
d’ocupació de via pública.
L’Ajuntament anuncia
que té coneixement
de defuncions
al municipi per
coronavirus i
dona el condol a famílies
i amistats de les
víctimes.

27/03:

El coronavirus ja ha
causat més de 1.000 morts
a Catalunya.
S’inicia la campanya
#elMasnoudesdelbalcó.

Nou rècord diari de morts a
Catalunya pel coronavirus. El
84% de les UCI catalanes ja
estan ocupades per pacients
amb coronavirus.
El tercer trimestre escolar
començarà de forma
telemàtica.
La Fira Comercial i Gastronòmica
s’ajorna fins al 2021.

identificacions de vehicles i ha
posat gairebé seixanta multes
per saltar-se el confinament.

07/04:

Dia Mundial de la Salut:
el Masnou reconeix amb
aplaudiments la tasca del
personal sanitari.

08/04:

Catalunya registra la xifra
més baixa de morts des del 23
de març.
S’habilita el nou pavelló del
Complex Esportiu per acollir,
mentre duri el confinament,
persones sense llar del
Maresme.

09/04:

L’estat d’alarma es prorroga
fins al 26 d’abril.

31/03:

La Taula de Salut Comunitària
(TASAC) emet un missatge
de tranquil·litat i ànims a la
població.

Es redueixen més l'horari i les
freqüències del bus urbà.

10/04:

La selectivitat a Catalunya serà
el 7, 8 i 9 de juliol, subjecta a
l’evolució de la pandèmia.

02/04:

Transport públic gratuït mentre
duri el confinament total.
La xifra de morts es comença
a estabilitzar.
S’incrementa l’atenció a la
gent gran, amb trucades
de seguiment a totes les
persones de més de 75 anys
que viuen soles.

El coronavirus supera les
100.000 víctimes arreu del
món. Les víctimes de l’Estat
registren la xifra més baixa
des del 24 de març.
Els governs anuncien
repartiments de mascaretes
a la població i en recomanen
l’ús.

12/04:

Fi del confinament total
decretat pel Govern espanyol.

03/04:

Espanya ja és el país d’Europa
amb més contagis.
En marxa l’aplicació
Confinapp per resoldre
dubtes de la crisi sanitària.
Des de la declaració de l’estat
d’alarma, la policia local ha fet
prop de mil identificacions a
persones, més de cinc-centes
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Més essencials que mai
Professionals que treballen per aturar la crisi

E

ls serveis essencials són
aquells que permeten que,
malgrat la situació excepcional d’emergència sanitària que
s’està vivint, tot continuï funcionant. Mentre bona part de la
societat està confinada, algunes
persones segueixen sortint al

carrer per atendre les necessitats
de la ciutadania i contribuir a
recuperar la normalitat al més
aviat possible. És la tasca de professionals de la sanitat, brigades
de neteja, policia i cossos de seguretat, comerços d’alimentació,
farmàcies, cuidadors i cuidadores

La Policia Local vetlla pel compliment de les mesures de confinament. AJUNTAMENT
de col·lectius vulnerables, i transports públics, entre d’altres.

Han augmentat les tasques de desinfecció a la via pública. AJUNTAMENT

TESTIMONIS

Directora dels equips d’atenció primària del Masnou,
Alella i Ocata – Teià. Institut Català de la Salut
Al CAP, els professionals estem
centrats a poder donar resposta
a les necessitats urgents de la
ciutadania. Això vol dir que, tot i
haver fet una reorganització de
protocols, dispositius i tasques,
seguim atenent qualsevol situació aguda, com els dolors toràcics
o abdominals, còlics nefrítics o
ferides, a banda de les relacionades amb la COVID-19. I també
seguim atenent i fent seguiment
dels pacients crònics complexos,
així com donant suport a les
residències de gent gran.
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COMPORTAMENT EXEMPLAR

Els controls policials confirmen
que la gran majoria de la
població respecta les mesures
decretades per l’estat d’alarma

Cos de la Policia Local

Maria Viózquez

En definitiva, ens adaptem a un
escenari que canvia dia a dia,

Al capdavant dels serveis essencials del Masnou hi ha centenars
de persones que treballen durant
el confinament, perquè la seva
tasca és imprescindible. Aquí
us deixem una mostra de com
estan vivint aquesta situació per
conèixer de primera mà com ha

canviat el seu dia a dia i les seves
rutines des de la declaració de
l’estat d’alarma.

perquè la població pugui tenir
resposta per part nostra, com
sempre.

Dins del context de crisi
sanitària, els membres de la
Policia Local i de la resta de forces
i cossos de seguretat hem de
continuar desenvolupant les
nostres tasques i funcions a fi de
garantir la seguretat ciutadana, el
control del confinament decretat,
així com garantir la prestació dels
serveis bàsics i essencials per a
la nostra comunitat, fet del qual
ens sentim molt orgullosos, i
més encara en aquests moments
tan crítics, difícils i fins i tot de
dol per a alguns dels nostres
conciutadans.
Tot i l’esforç anímic que
representa aquesta missió per
a nosaltres, som conscients de
la importància i la necessitat
de continuar desenvolupant la

nostra tasca a favor del conjunt
de la ciutadania del Masnou, a la
qual volem agrair les contínues
mostres de suport que rebem.
Aprofitem per demanar que
es compleixin les normes
de confinament decretades i
l’adopció de les mesures personals
de prevenció establertes amb la
finalitat d’evitar els contagis i poder
posar fi a aquesta emergència
sanitària.

CORONAVIRUS
Serveis Socials de l'Ajuntament

Manteniment i brigada de l’Ajuntament

La nova realitat social ens ha
comportat un canvi radical en el
dia a dia de les nostres tasques
quotidianes. Aquest repte
ens ha dut a plantejar noves
situacions, tant personals com
professionals, i el nostre objectiu
principal és poder donar resposta
al gran augment de demanda
de la ciutadania en el context
econòmic, social i sanitari en
aquesta situació de crisi no
prevista. El principal objectiu és
donar continuïtat a la nostra feina
i garantir l’atenció i la protecció
de totes les persones vulnerables
que necessiten suport.
Treballem amb la dificultat
afegida de no poder accedir als
nostres llocs de treball habituals,
i això ens ha suposat un gran
repte i ens ha fet augmentar

L’organització del departament
ha estat la següent. D’una banda,
una part del personal ha treballat
des de casa: l’equip administratiu,
atenent els correus, les
incidències de l’App i les que
arriben a través de les xarxes
socials, sense deixar de banda
la tramitació de les despeses,
pagaments i altra documentació
municipal. De l’altra, l’equip de
tècnics i responsables han fet
una revisió de prop d’una vintena
de contractes de serveis, per
veure com es podien reajustar
tasques o bé posposar-les per
donar sortida a les necessitats
que anaven sorgint.

la implicació de tot l’equip,
reformular algunes funcions
dels nostres professionals, i
implementar noves tecnologies i
noves metodologies d’intervenció
de manera unida i coordinada.
Som un servei essencial, perquè
és la nostra responsabilitat que es
respectin els drets i els deures dels
ciutadans.

El personal de la Casa Benèfica del Masnou

Pel que fa als operaris de la
brigada municipal, la seva
situació ha estat de guàrdia a

Paradistes del Mercat Municipal
Els i les paradistes hem procurat
mantenir les nostres rutines,
encara que evidentment el
nostre dia a dia ha anat canviant
a mesura que evolucionava
aquesta situació. El fet que tots els
i les paradistes hàgim treballat a
l’una ha estat clau perquè tot hagi
funcionat bé.

Des de fa unes setmanes que
el dia a dia de la Casa Benèfica
ha canviat. Tot l’equip que
forma part d’aquesta casa s’ha
involucrat, si és possible més, a
cobrir el suport emocional dels
residents. El treball d’aquestes
últimes setmanes està orientat
a facilitar la comunicació entre
residents i família. Les trucades
i videotrucades que es realitzen
són una injecció d’energia i
alegria per a residents i família.
Tot i que sabem que no podrem

omplir al 100% el buit que deixa
no poder abraçar el teu familiar.
Tots els professionals del
centre hem hagut d’aprendre
a conviure amb la por, perquè
diàriament entrem i sortim de
la residència. Així doncs, s’ha
adaptat la metodologia de les
activitats del centre, perquè els
residents puguin seguir amb el
seu dia a dia i que els afecti el
mínim possible la situació que
estem vivint a l’exterior.

casa, disponibles en qualsevol
moment, inclosos els caps de
setmana i a qualsevol hora.
Han portat a terme reparacions
urgents, repartiment de material
divers i també han col·laborat en
la posada en marxa del centre
d’acollida al Complex Esportiu.

Gràcies al treball dels nostres
proveïdors, repartidors, etc.,
totes les parades del Mercat ens
trobem abastides, cosa que ens
permet continuar oferint a la
ciutadania, com sempre, i malgrat
aquesta situació excepcional, un
producte de primera.

L’afluència de gent ha estat
molt forta, però entre tots
hem aconseguit fer front
a la situació de la millor
manera possible. Veiem
com en aquests moments
la gent confia en els nostres
productes. Hem treballat
molt per oferir el servei de
repartiment a domicili, cosa
que ha incrementat molt
la nostra càrrega de feina,
però d’aquesta manera hem
aconseguit garantir a la
ciutadania les seves necessitats
bàsiques i, alhora, contribuïm a
la reducció de la mobilitat com
a mesura de prevenció.

EL MASNOU VIU ABRIL 2020
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Reflexions i emocions confinades
que contagien llibertat
Un grup de masnovins i masnovines comparteixen pensaments
i sentiments sorgits del confinament

D

iversos masnovins
i masnovines han
respost amb molta
generositat a la crida que ha
fet l’Ajuntament, a través de les
xarxes socials, perquè escrivissin
la seva experiència durant el
confinament.

En concret, es demanava que
miressin de respondre tres
preguntes:
• Com estàs vivint el confinament?
• Què és el que més trobes a
faltar?
• Aquesta crisi t’està aportant
alguna cosa positiva?

Carlota Castells Pons
Tinc 43 anys i i estic vivint el confinament bé, a casa amb els meus
tres fills, les meves plantes… Amb confort, salut i energia. No em puc
queixar!
Les emocions van fent la seva funció; hi ha moments de tot tipus.
Trobo a faltar la llibertat de poder caminar, passejar vora el mar i per
la natura, així com el contacte amb gent estimada.
La part positiva és el fet de poder treballar més la paciència, el
positivisme i la solidaritat. I deixar que la creativitat flueixi.

10
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A més, s’animava tothom a
compartir les seves reflexions a
les xarxes socials, amb l’etiqueta
#ElMasnouConfinat.
En aquestes pàgines es pot
llegir una selecció de textos,
que desborden generositat,

ja que no sols han respost les
preguntes esmentades, sinó
que regalen les seves emocions
i reflexions a tothom qui vulgui
llegir-les.
Moltíssimes gràcies a tots i totes
pels vostres textos!

CORONAVIRUS
Lucas Sànchez

Joana Bofarull Cervera

Tinc 12 anys i estic vivint el
confinament molt millor
del que pensava, a casa i en
família. Ens ho passem molt
bé, i també al balcó, amb els
veïns del meu carrer. Cada dia
tinc la sensació que passen
més de pressa les hores.

Els infants són la sal de la vida.
Amb aquest confinament
forçós, el que més trobo a
faltar són les veus dels petits,
l’enginy que tenen, l’agudesa,
l’alegria i els empipaments que
agafen per qualsevol fotesa. En
definitiva, vessen vida per tots
costats. Per això, avui, en solitud,
confinada, estic enyorada
d’aquesta dosi de vida.

El que trobo a faltar són els
meus amics, parlar amb ells
però al carrer, i entrenar i jugar
a futbol al club, el que més!
Jo crec que aquesta crisi sí
que ens està aportant alguna
cosa positiva, ja que ens
enforteix psicològicament
per a tot el que vingui més
endavant. La relació que tinc
amb el meu germà també ha
millorat moltíssim amb aquest
confinament.

Guillem Mundí Souza
Tinc 26 anys i el meu
confinament està
sent inexistent. Per
què dic això? Perquè
com a infermer vaig
a treballar –no tots
els dies, per sort– en
torns de 12 hores per
tal de combatre tot
tipus de necessitats
dels nostres pacients,
alguns, és clar, amb
patologia aguda
que fa sospitar de
coronavirus –i en
ocasions es confirma–, d’altres, pacients que sembla que hàgim
oblidat i que tenen altres patologies, com ara diabetis, úlceres, etc., i
que requereixen la nostra atenció.

Només sentim a parlar a la televisió i a la ràdio de notícies
decebedores, nombre de morts, persones afectades pel virus que
ens envolta, i del desconsol de la humanitat; del planeta sencer que
es queixa, i ens afecta.
Necessitem aquesta força que ens donen els més petits. Diuen que
cansen, diuen que emprenyen, diuen que... No us ho cregueu pas
aquells que no teniu la sort de tenir-los a prop. Són aquells fàrmacs
que tant necessitem, són vitamines, són amor en estat pur. És per
això que avui em puc sentir desolada i esperançada a la vegada,
perquè somniant en el retorn als carrers i les places, soc feliç, però
més encara quan imagino retrobar-me amb els menuts, perquè no
té preu; i ara, amics, hi ha massa silenci.
Recuperaré l’ànim quan tornin les rialles als gronxadors, i puguem
observar com corren pels parcs i les voreres lliurement, com es
barallen entre germans i com xalen amb una llaminadura. I quan ens
vegin de nou i ens cridin al lluny “Àaavia!”, amb aquella alegria, i se’ns
tirin al damunt regalant-nos aquella abraçada amb gust de mel,
sabré que tot haurà tornat al seu lloc i haurem recuperat la vida.
Per tot això, tinc la certesa que aquesta serà una de les factures més
cares que haurem pagat aquests dies. Sí, ho he dit en començar
aquest escrit: aquests menuts són la sal de la vida.

Trobo molt a faltar poder fer vida social amb les meves amistats,
que la meva vida no es resumeixi a treballar i tornar a casa, poder
sortir a sopar, a córrer per la platja... Però tot té quelcom de positiu:
la unió que s’ha creat entre l’equip de treball, infermeres, residents,
directors, metges, auxiliars, administratius..., és tan forta que
possiblement mai no tornarà a ser el que era, perquè ara som
una gran família.

EL MASNOU VIU ABRIL 2020
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Tots els recursos municipals a l’abast
Repàs de les accions encaminades a fer front a la crisi del coronavirus

A

mb l’objectiu d’atendre
i donar suport als
masnovins i masnovines
durant el confinament,
especialment als qui es troben
en una situació de vulnerabilitat,
agreujada per la crisi del
coronavirus, l’Ajuntament del
Masnou ha incrementat els

12
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recursos municipals que la
ciutadania té al seu abast.
A més de reforçar serveis essencials
com la seguretat ciutadana o la
neteja de la via pública, el consistori
ha prioritzat els col·lectius més
vulnerables per donar-los resposta
i pal·liar els efectes que aquesta crisi
sanitària els està generant.

Alhora, a més de reforçar l’atenció
ciutadana, també s’ha treballat
per garantir la informació en la
crisi sanitària oferint, de manera
permanent, recursos per a la
ciutadania en general, com ara
novetats en els serveis, mesures
o recomanacions sanitàries, entre
d’altres.

CORONAVIRUS

Més de 750.000 euros per a la primera fase del Pla de xoc
Mesures econòmiques i altres ajudes per pal·liar els efectes de la crisi

L

es primeres mesures per fer
front a la crisi econòmica i
social conformen el pla de
xoc elaborat per l’Ajuntament
destinat a oferir suport econòmic
a les famílies, els infants i
adolescents, la gent gran, el teixit
social, esportiu i cultural, i el teixit
productiu i l’ocupació. En total,
les ajudes ascendeixen a més de
750.000 euros.

El gruix de la xifra econòmica
es destina a la ciutadania en
general.
També s’han creat nous ajuts a
l’habitatge, s’han incrementat
les prestacions d’urgència social
i s’ha planificat un nou calendari
fiscal amb ajornaments dels
pagaments de l’IBI i la facilitació
del pagament fraccionat.

D’altres mesures adreçades a
col·lectius com els infants i els
adolescents inclouen l’increment
de les beques menjador, casals
d’estiu amb quotes més baixes
o el suport per a connexions a
Internet per a escolars sense
recursos. Les ajudes a la gent
gran se centren en mesures
econòmiques per millorar
l’atenció a aquest col·lectiu.

EL MASNOU VIU ABRIL 2020
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Finestres i balcons plens d’esperança,
agraïment i creativitat
El confinament de la població decretat per aturar la crisi
de salut pública causada pel nou coronavirus ha trasbalsat la vida de tothom,
però també ha estimulat la creativitat dels masnovins i les masnovines

A

questes pàgines volen
mostrar algunes de les
iniciatives més imaginatives
que han servit per viure el
confinament des de l’optimisme.
També per decorar balcons i
finestres, per animar els veïns i les
veïnes, per agrair la feina impagable
del personal sanitari, dels cossos
de seguretat, de les persones del
sector alimentari, del personal de
neteja, del voluntariat... de tantes

i tantes persones que arrisquen la
pròpia salut per salvar la dels altres.
A través del compte d’Instagram
@elmasnou.cat s’ha animat a
tothom a compartir imatges
preses des dels seus balcons
i finestres, amb l’etiqueta
#ElMasnoudesdelbalcó. També
ha sorgit una iniciativa, des de les
escoles del municipi, per animar
els nens i les nenes perquè facin

@
 ALE.CARABAJAL.BARCELONA

@
 SAKURAS_MOM
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koinoboris, els pengin als seus
balcons i finestres, i els mostrin a
les xarxes socials amb la mateixa
etiqueta. La idea pretén que els
infants, tancats a casa, tornin a ser
visibles a través dels koinoboris.

un bon futur. El koinobori, doncs,
és una bandera que representa
una carpa. Simbolitza la força i la
constància d’aquest peix, que és
capaç de remuntar el riu en les
circumstàncies més adverses.

Aquests elements provenen
d’una tradició primaveral
japonesa, que honora els nens
i les nenes i vol propiciar que
creixin sans i forts, que tinguin

Aquí es mostra una selecció
d’imatges compartides amb
l’etiqueta #ElMasnoudesdelbalcó.
Moltes gràcies a tothom per
participar-hi!

@
 ANTONICAT

@
 EVAGFLO
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@
 KOAJB

@
 CARLOTAMARESME
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@
 VANEMASNOU

@MIREE1991

@MIREIAIBANEZ

@NURIA_VIVES

@
 NEEDLAX_PSYCHODRUMS

@
 NOYGEORGINA

@PANCHUNFLOS

@
 CV_OCATA
@
 LAURAMOLINA82

@
 DAMIZELLE81 02

@
 TEREWAY42

@
 DAMIZELLE81

@URISIMARROFERRE

@
 TJTRAVIATA

@
 PCMASNOU.INSTAGRAM.ANDROID
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Color per als dies grisos
Missatges d’ànim d’infants i famílies omplen
les residències de gent gran del Masnou

I

nfants i famílies del Masnou han
participat en el projecte “Un missatge
per a tu” i han enviat els seus dibuixos i

A
 driana

missatges per donar ànims i força a la gent
gran que viu a les residències del Masnou.
La iniciativa ha tingut tan bona acollida que
aquí se n’ha publicat només una selecció,
però els podreu trobar tots en un àlbum que
es recull a l’espai de Flickr de l’Ajuntament
del Masnou.
La iniciativa intergeneracional de l’Ajuntament
ha comptat amb la col·laboració de totes
les residències del municipi. A través dels
professionals que hi treballen, s’han fet arribar
els missatges de suport als avis i àvies que, des
que hi són confinats, no poden rebre visites de
les seves amistats ni familiars per prevenir el
contagi del coronavirus.

Pol Jordan

Les persones grans arrosseguen una llarga
història, que inclou, com a mínim, situacions
dures com les d’una guerra i una postguerra
i, aquests dies, estan demostrant més que
mai que volen seguir compartint emocions i
experiències amb els qui més estimen. De ben
segur que, gràcies a missatges de l’exterior
plens de vida com aquests, ho aconseguiran.
Si encara no ens heu fet arribar el vostre
dibuix o missatge, podeu fer-ho a infancia@
elmasnou.cat.

A
 arón

S ara Paludi

C
 arolina Serrano

A
 drià C

M
 ia i Alex

C
 arla i Alba
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C
 làudia

I rina

C
 arlota

J an Roca

K
 hloe

L aia

M
 arc C

M
 aria Lugo

M
 artina i Lila Gibson

M
 auri BC

N
 ora

O
 na

P
 aula González

P
 ere
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Imatges del record
Sessió clínica del cirurgià masnoví
Gabriel Estapé i Pagès (18731924) a l’Hospital de la Santa Creu
de Barcelona l’any 1922. Fill del
dramaturg masnoví Jaume Estapé
i Pagès, va estudiar medicina a la
Universitat de Barcelona i va arribar a
ser cap del Departament de Cirurgia
de l’Hospital de la Santa Creu, on es
va especialitzar en urologia. També
va ser metge del Teatre del Liceu
i una de les primeres persones a
tenir automòbil a Barcelona i anar a
estiuejar a Tossa de Mar. L’any 1967,
l’Ajuntament del Masnou va posar el
seu nom a un carrer.
Procedència: Galeria de Metges
Catalans, Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona.

Pregunta freqüent
On es poden resoldre els dubtes en relació
amb el coronavirus?
La crisi generada per la COVID-19 ha generat
moltes incerteses entre la ciutadania i, en
conseqüència, són moltes les preguntes
freqüents que podrien ser destacades en
aquesta secció.
Podeu trobar les respostes en relació amb les
restriccions derivades del confinament en el recull
que elabora la Direcció General de Protecció
Civil, diàriament i des de l’inici de la crisi, que
s’actualitza constantment als seus perfils de
Twitter @emergenciescat i Facebook Direcció
General de Protecció Civil. Generalitat de Catalunya.

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

RAMON BOADELLA

La Generalitat de Catalunya també ha creat
l’apartat web específic https://web.gencat.cat/
ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/, per
donar resposta a les moltes preguntes sobre
aquesta situació d’emergència. S’hi inclouen
consultes de salut i d’altres temàtiques,
organitzades per temes.
Us recomanem que us informeu per canals
oficials i recordeu que, abans de trucar al
012 o al 061, o de preguntar a xarxes socials,
busqueu la resposta en aquests recursos.
Ajudareu a descongestionar aquests canals
d’atenció ciutadana.
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ARXIU MUNICIPAL. AUTOR DESCONEGUT

@DAVIDGV4

@MRIFAB

Piulades més vistes

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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Esclat de solidaritat per vèncer el coronavirus
Un gran nombre de veïns i veïnes s’han bolcat a ajudar les persones
que més ho necessiten

D

es de l’inici de la crisi de
salut pública causada pel
nou coronavirus, desenes
de masnovins i masnovines s’han
dedicat en cos i ànima a ajudar les
persones que més ho necessiten.
Algunes d’aquestes persones han
confeccionat o donat elements de
protecció. D’altres s’han assegurat
que cap persona confinada no
es quedi sense aliments, sense
medicació o sense poder parlar
amb algú i han col·laborat a
despistar una estona la soledat.

Algunes ho han fet a títol
individual. Sovint, en silenci.
D’altres s’han organitzat a través
d’entitats o formant grups per
aturar el cop d’aquesta crisi.
Moltes altres, com a extra a la seva
dedicació professional.
L’Ajuntament ha posat també els
seus recursos materials i humans
perquè cap veïna o veí no es
trobi desatès. De fet, molts dels
voluntaris i les voluntàries han
ajudat altres persones aïllades

durant el confinament a través
d’un formulari que el consistori
va habilitar al web municipal. S’hi
podia apuntar tothom qui ho
volgués. El personal municipal s’ha
encarregat de coordinar aquest
voluntariat, assignant tasques
segons les necessitats detectades.
Això després que treballadors i
treballadores municipals hagin
efectuat prop d’un miler de
trucades a veïns i veïnes del
Masnou, majoritàriament gent
gran, per tal de conèixer la seva

situació i oferir-los tota l’ajuda que
calgués durant el confinament.
Aquí destaquem algunes de les
iniciatives solidàries que ha dut a
terme la ciutadania del Masnou.
És impossible publicar-les totes.
En qualsevol cas, i en nom de tot
el Masnou: moltíssimes gràcies a
totes les persones que heu donat
un cop de mà, des de qualsevol
àmbit, per desplegar tanta
solidaritat i dur a terme tanta
feina altruista i desinteressada.

DIMAT, Diagnosi per la Imatge al Maresme
DIMAT ha pogut fer la seva aportació, davant la situació sanitària
que vivim. Hem donat l’únic bé fungible que teníem a disposició:
bates. Ho vam fer a través de la col·laboració amb l’Ajuntament del
Masnou i el Servei Català de la Salut. Van venir a buscar-les a DIMAT
per tal que les entreguéssim, seguint les normes de seguretat per
evitar contagis. Ens van informar que aquestes bates es destinarien a
residències de gent gran del Masnou.
A banda, seguim treballant, realitzant proves diagnòstiques als
nostres pacients, tot i que també ens costa trobar material de
protecció. Molts tenen altres patologies que també s’han d’atendre.
Si cal, a través del nostre telèfon d’urgències.
Estem molt satisfets d’haver pogut ajudar fent aquesta petita
aportació de bates. Entre tots i totes, ens en sortirem!

Nextil Group (DOGI)
Estem molt satisfets per haver pogut cedir de manera gratuïta uns
1.000 metres de teixit a l’Ajuntament del Masnou per fer mascaretes.
El consistori, al seu torn, ha lliurat aquest material a les Papallones
Solidàries, un grup de persones voluntàries del Masnou que està
confeccionant mascaretes. També estem en contacte amb diferents
hospitals del Maresme, per cedir-los teixit si en necessiten i suplir
eventuals desproveïments d’elements protectors homologats.
Hem omplert tots els qüestionaris que han habilitat les institucions
per tal de donar-los a conèixer les nostres capacitats i posar-les
a la seva disposició, si consideren que poden ser útils en aquesta
situació. En paral·lel, estem treballant per reorientar els nostres
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teixits a l’activitat mèdica. Estem en espera dels resultats de
laboratori, per certificar els nostres teixits com a vàlids per fer
mascaretes i bates per al sector sanitari.
Pel que fa a la nostra activitat normal, estem en contacte amb la
nostra clientela per valorar quan podrem reprendre-la. En aquesta
situació, cal tenir molta precaució, per protegir la salut de tothom.
Ho vivim amb preocupació, ja que formem part d’un sector que
depèn molt de l’activitat comercial. Tant de bo que tot això acabi al
més aviat possible!

CORONAVIRUS
Agnès Bravo

Protecció Civil del Masnou

Voluntària
Soc una voluntària que viu al Masnou. No vaig
dubtar a apuntar-m’hi quan vaig saber que
demanaven voluntaris per ajudar la gent gran.
Estic encantada d’ajudar en Jaume i la Teresa. Són
molt bona gent. Els sap greu demanar-me coses perquè també
pateixen per mi, per si caic malalta de la COVID-19. També, just
abans d’escriure aquest text, vaig conèixer en Francesc i la Pilar. Vaig
anar a comprar a la farmàcia els medicaments que necessitaven, i els
els vaig dur.
Em sento útil fent aquesta tasca i la continuaré fent sempre que em
necessitin.

Carine Simon i Alex Heldring
Voluntaris
Ens sentim uns confinats afortunats, sense
problemes de salut, amb possibilitat de fer
teletreball, amb unes nenes que es porten molt
bé... Tanmateix, ens vam preguntar com podíem
ajudar les persones que no tenen la mateixa sort i vam trobar la
xarxa de solidaritat del Masnou, que ens va posar en contacte amb
l’Ajuntament.

Protecció Civil del Masnou
és una associació de
persones voluntàries que
oferim suport de forma
totalment desinteressada a
l’Ajuntament i als diferents
cossos d’emergències, en
especial, a la nostra Policia
Local. Probablement, molta
gent ens ha vist en actes com la
Cavalcada dels Reis, els diversos
actes de la Festa Major, el Ple
de Riure o la Rua Diabòlica. El
nostre objectiu és treballar en
equip per garantir la seguretat
de la ciutadania i que tot
funcioni correctament al poble.
Des del primer dia de l’estat d’alarma ens vam posar a disposició
de l’Ajuntament i al servei de la ciutadania per donar resposta a les
diverses necessitats i fer front a aquesta crisi sanitària. Hem treballat
braç a braç amb l’Ajuntament, la Policia Local, Serveis Socials i
Participació Ciutadana.

Tots dos tenim assignada una parella que no pot sortir de casa. Els
fem la compra per complementar la que rebran directament. Tot és
fàcil i és un gust sentir que fem xarxa i solidaritat.

Entre les tasques que hem dut a terme, hem fet més de 90 hores
de patrulles informatives, amb més de 50 avisos o informacions a
ciutadans i ciutadanes sobre les mesures de confinament.

A més, participem en una altra acció de solidaritat de confinament:
acabem de deixar el nostre cotxe a Open Arms perquè puguin
traslladar persones de residències on hi ha casos de persones
infectades. És una proposta de SocialCar.

També hem entregat, amb la col·laboració de Serveis Socials de
l’Ajuntament, més de 280 targetes moneder a famílies d’infants
que tenen dret a rebre ajuts de menjador escolar. Conjuntament
amb Participació Ciutadana, també de l’Ajuntament, hem enllaçat
33 voluntaris i voluntàries amb diferents persones que per raons
diverses no poden sortir de casa i necessiten ajuda per comprar
menjar o medicaments, llençar les escombraries, etc. Els darrers
dies hem treballat conjuntament amb Creu Roja en la gestió del
Complex Esportiu, on s’estan atenent persones sense llar.

Papallones Solidàries
Grup de persones voluntàries que
confecciona mascaretes
i les lliura gratuïtament
Vam crear aquest grup de persones
solidàries el 19 de març d’aquest
any, per donar resposta a la crida
de les residències de gent gran
del Masnou, Alella i Teià, que es van
trobar amb una manca de mascaretes
protegir-se dels contagis de la COVID-19.

per

Pertànyer a les Papallones Solidàries comporta una barreja de
sensacions. Sentim orgull per fer una cosa positiva, per ajudar qui
ho necessita. També sentim pertinença al grup, perquè compartim
un somni i treballem com un equip per aconseguir-lo, encara que
la majoria de persones que el formem encara no ens coneixem
presencialment. Però, sobretot, sentim gratitud, per formar part
d’aquest grup tan meravellós que creix dia a dia i ens ajuda a tenir
un bon propòsit en llevar-nos cada matí.

Volem aprofitar per agrair les donacions de particulars i
d’empreses del Masnou gràcies a les quals hem pogut continuar
exercint la nostra tasca amb les mesures de seguretat adients
a la situació. També volem felicitar a totes les masnovines i els
masnovins que esteu donant el millor de vosaltres mateixos i
posant el vostre granet de sorra perquè això sigui més fàcil per
a tothom. Per part nostra, seguirem animant-vos cada dia a les
20.00 h amb les sirenes i els llums prioritaris del nostre vehicle.
També ens comprometem a continuar treballant perquè tot torni
a la normalitat.
Tothom qui vulgui estar al dia de l’activitat de Protecció Civil i
obtenir diverses informacions d’interès, pot seguir els nostres perfils
d’Instagram i Twitter: @pcmasnou.
Molts ànims i molta salut per a tothom!
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Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals que formen el consistori. 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 portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Yulay Martínez
Regidora del Grup
Municipal
d’ERC-AM
Compromesos al màxim amb
masnovins i masnovines
No sabem en quin moment del
confinament ens trobarem quan es
publiqui aquest escrit. Tot apunta que
anem remuntant la crisi sanitària, però
alhora ja es fa evident una altra crisi:
l’econòmica i social, generada per la
primera. En la meva doble vessant
de regidora de Salut Comunitària i

Isa Redaño

Regidora
del Grup Municipal
de FEM MASNOU

La millor vacuna és la justícia social
Veïns i veïnes, aquests dies, més
que mai, cal posar la vida al centre i
cuidar-nos els uns als altres. Volem
començar enviant una forta abraçada
a totes aquelles persones que, a causa
de la COVID-19, heu perdut un ésser
estimat, a aquelles que esteu patint la
malaltia i també al conjunt de veïns i

Ernest Suñé
Portaveu del Grup
Municipal del PSC
Aplaudiments, records i abraçades
Un sistema sanitari malmès i limitat per
les contínues retallades ha donat una
resposta excel·lent gràcies a l’esforç de
totes les persones que formen part de
la seva estructura, des de metgesses
fins a infermers, des de conductores
d’ambulància fins a personal administratiu
i de neteja.
Un sistema econòmic basat en la
meritocràcia i en la jerarquia, on les
persones més ben pagades són les
que es troben a la cúspide i les més
desfavorides són les que conformen la
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d’Acció Social, de manera coordinada
amb tot l’Equip de Govern, treballem
per fer front a ambdues situacions.
Des del primer moment, amb
l’acompanyament dels professionals
sanitaris de la Taula de Salut
Comunitària, i en contacte constant
amb les àrees bàsiques de salut
i amb totes les residències, hem
anat prenent decisions relatives
al confinament, sempre urgents i
d’acord amb la situació ràpidament
canviant, però alhora prudents i
seguint les recomanacions de les
autoritats sanitàries. També estem
fent tot el que està al nostre abast
per proporcionar material sanitari als
treballadors i treballadores essencials,

veïnes que patim amb certa angoixa la
incertesa del moment, especialment
als infants i a la gent gran. De forma
molt especial volem agrair a totes
les persones que us hi esteu deixant
la pell als hospitals, al personal de
neteja, a les persones que teniu cura
de la gent gran, o a aquelles que cada
dia arrisqueu la salut per atendre’ns
a les botigues d’alimentació. A totes
vosaltres, moltes gràcies, esteu
demostrant que sou imprescindibles.
Des de Fem Masnou estem treballant
per trobar respostes polítiques que
estiguin a l’altura de l’esforç col·lectiu
que el conjunt de la ciutadania estem
realitzant en aquests moments tan
complicats. Hem habilitat un espai

base mal retribuïda, però ha estat aquesta
darrera la que ha permès a la ciutadania
suportar el confinament decretat pel
Govern d’Espanya gràcies al sacrificat
treball d’administratives, reposadores,
transportistes, botigueres i tota la resta
de persones que realitzen les tasques
que s’han mostrat totalment bàsiques i
insubstituïbles.
Un sistema social en què l’exèrcit no
sempre ha estat ben acceptat, però que
ha descobert que l’especialitat d’unitats
com l’UME ha permès la construcció
ràpida d’hospitals, la prestació de
serveis de desinfecció i el suport a les
administracions que no arribaven; un
esforç compartit per la resta de cossos
policials que no han dubtat a solidaritzarse mútuament davant la pandèmia, sense
caure en conflictes de rang, estructura, cos
ni comandament.

tant del mateix Ajuntament com de
l’àmbit sociosanitari. Tot per evitar
la ràpida propagació d’un virus que,
malauradament, al Masnou també
s’ha endut vides: el nostre condol i
l’abraçada més gran per a familiars i
amistats.
Des de l’òptica social, la nostra
principal missió està sent protegir les
persones més vulnerables: hem reforçat
especialment l’atenció a la gent gran,
col·lectiu amb el risc més elevat de
contagi, amb prop de mil trucades
de seguiment, i estem atenent les 30
persones que han demanat suport per
part de voluntariat, que les ajuda a fer
la compra o passejar els animals de
companyia, o en algun cas els presta

a la nostra pàgina web per poder
informar amb transparència de les
nostres propostes i gestions: www.
femmasnou.cat/covid-19. En aquest
espai podreu trobar un document
enviat a la resta de grups municipals
en el qual els proposem tres acords
de poble: un paquet de mesures
socials, econòmiques i sanitàries;
nous pressupostos de consens, i una
rebaixa de sous de la classe política.
Per part nostra, hem anunciat que
destinarem tots els diners que han rebut
les nostres regidores i el nostre regidor
el mes de març (2.109,91 €) a projectes
locals que lluiten contra la COVID-19 i
ja hem renunciat a totes les dietes dels
mesos d’abril i maig, i hem reclamat

Una estructura política basada en
la descentralització territorial i en la
responsabilitat autonòmica que ha
saltat esmicolada per la dificultat de
gestionar un mateix problema des de
diferents punts de vista i que demostra
que hi ha decisions que sempre es millor
prendre-les unides i no pas des de visions
individuals esbiaixades. Sort hem tingut
dels ajuntaments, els germans pobres,
que han estat capaços de substituir
la inacció autonòmica i afrontar amb
valentia les demandes de la ciutadania.
Un fort aplaudiment a totes les persones
que han col·laborat i col·laboren per
ajudar els altres, a les que estan a primera
línia de risc, a les que en jornades
inesgotables ho donen tot, a les que
treballen en positiu, a les que resten
confinades a casa, a les autònomes que
no poden treballar, als empresaris que

atenció telefònica. També hem vetllat
perquè cap infant no es quedi sense
menjar per motiu d’aquesta crisi,
coordinant el lliurament de gairebé 300
targetes moneder a domicili, a través del
voluntariat de protecció civil. El reforç de
les línies d’atenció a dones en situació
de violència domèstica i l’habilitació
del nou pavelló per a l’acollida de 70
persones sense llar, coordinat amb el
Consell Comarcal i gestionat per la Creu
Roja, posen també en relleu que des
d’ERC-AM treballem per a les persones.
Vull agrair les donacions rebudes i
aplaudir la tasca imprescindible de
treballadors i treballadores municipals,
del voluntariat, i del personal sanitari i
sociosanitari.

que l’Ajuntament posi aquests recursos
a disposició de persones afectades per
l’impacte social i econòmic derivat de la
COVID-19. La situació és excepcional i
els primers que ens hem d’estrènyer
el cinturó som les organitzacions
polítiques.
Des del nostre punt de vista, la crítica
situació que vivim ha posat de manifest
que la millor vacuna és la justícia
social, i que els beneficis d’uns quants
no poden tornar a passar per sobre de
l’interès de la majoria. Acabem posantnos, com sempre, a la vostra disposició
(femmasnou@elmasnou.cat // 622 083
209) per a qualsevol cosa en la qual
creieu que us podem ajudar. Entre tots i
totes, ens en sortirem!

han hagut de tancar i especialment als
que no podran obrir, a totes les famílies
que estan patint d’una manera o altra,
a les persones que donen suport als
que prenen decisions, a les que aporten
idees per millorar, a les que escolten els
que pensen diferent per poder superar
aquesta greu crisi.
Gràcies a tothom per demostrar el que és
realment important.
Un gran record per a totes les persones
que han mort, als familiars que han
perdut un ésser estimat, als que no han
pogut acomiadar-lo, als que són a les
UCIs esperant restablir-se, als que són ja a
planta, als que emmalaltirem.
Una forta abraçada i la nostra solidaritat
amb totes elles i el nostre compromís de
no oblidar-les mai.

TRIBUNA POLÍTICA
Romà López
Portaveu
del Grup Municipal
de JxCAT - Units
Colpits emocionalment encara per
aquesta emergència sanitària, és un
d’aquells moments en què escriure
l’article mensual té una rellevància
comunitària i en el qual volem fer palès
l’agraïment enorme vers tota la
ciutadania, especialment a totes i tots
els professionals sanitaris, així com als
qui treballen en els serveis essencials.
#IniciativesSolidàries
És potser en aquests moments quan
apareix el millor de tothom, amb

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal de Cs

Una emergencia nacional, una
respuesta municipal
Quiero empezar dando el pésame a
las familias y allegados de los 18.056
fallecidos contabilizados que, por
desgracia, serán más cuando se
publique este artículo. Lamento mucho
las pérdidas, así como la crueldad que

Grup Municipal
de la CUP
el Masnou-Alternativa
Municipalista

Una crisi que ja existia
La greu crisi sanitària que patim les
darreres setmanes ha provocat que
acabés d’esclatar una crisi econòmica
que s’estava incubant feia temps.
Ja teníem una crisi de precarietat
generalitzada, de pèrdua de drets de
les treballadores i de privatització dels
serveis públics. No oblidem tampoc que
al mercat de l’habitatge estem amb una
autèntica guerra del capital contra el
poble. El dret al lucre per davant del dret
a un habitatge digne. En aquest sentit,
els ajuts que s’han anunciat són només
engrunes que no discuteixen el lucre
dels grans empresaris immobiliaris.

iniciatives de voluntariat com ara Xarxa
de Suport Mutu, #CadaCasaÉsUnMón
(de suport psicològic) o Papallones
Solidàries (de confecció de mascaretes),
que complementen la tasca ingent dels
treballadors municipals, tot vetllant
especialment per les persones més
vulnerables del nostre poble.
#Mascaretes
Res del que puguem fer no està a
l’altura dels sacrificis de bona part del
nostre poble. Hi ha moltes maneres
de col·laborar i nosaltres hem decidit
dedicar part del sou a una primera
compra de 1.100 mascaretes,
per repartir-les properament com
a element de protecció. El seu
ús evidencia la reducció de la
transmissió del SARS-Cov-2 quan
s’acompanya d’estrictes mesures
d’higiene i distància social.

significa para las familias no haberse
podido despedir de sus seres queridos
como hubieran merecido. Descansen
en paz.
A nadie se le escapa que, tras la crisis
sanitaria, asoma una crisis económica
sin precedentes que, lamentablemente,
la sufrirán, en mayor medida, las clases
desfavorecidas y las medias. Mientras las
autoridades sanitarias supramunicipales
deben lograr aplanar el número de
contagios, los ayuntamientos debemos
centrarnos en dar soluciones, con
mayor o menor acierto, a las difíciles
situaciones con las que se van a
encontrar nuestros vecinos.

#Futur
Ens haurem d’emplaçar a reeixir plegats,
adoptant amb visió conciliadora,
però ferma i exigent, mesures de
reactivació socioeconòmica amb un
nou pressupost municipal. Proposem
crear un fons públic local que ens
permeti desenvolupar l’economia: a)
impulsant un pla de contingència social
vers les persones més vulnerables; b)
recuperant el teixit productiu, laboral i
empresarial. En totes aquestes mesures
estarem al costat del Govern municipal,
reclamant a l’Estat que es flexibilitzi
l’endeutament i s’incrementi l’autonomia
local. Amb el benentès que és
l’Administració municipal, la més propera,
coneixedora i sensible de les necessitats
de les persones. Perquè totes elles
són el centre de les nostres actuacions,
haurem d’actuar conjuntament amb
corresponsabilitat política: diàleg
permanent, coordinació, cooperació i

defugint confrontacions estèrils. Si en
som capaços com a poble, de ben segur
que la crisi l’haurem aprofitat per
guanyar solucions col·laboratives.

de la paralización de la económica,
será crucial la respuesta que desde
los Ayuntamientos podamos
ofrecer a nuestros vecinos. Ninguna
administración conoce mejor a los
ciudadanos.

dé una respuesta a la altura de las
circunstancias. Puedo afirmar con
orgullo que nuestro Ayuntamiento está
adoptando una serie de decisiones
acertadas que seguro son objeto de
explicación en este Masnou Viu, con
el fin de que ninguno de nuestros
ciudadanos se quede atrás. Aún queda
mucho trabajo por hacer; por eso
reafirmamos nuestro compromiso con
los ciudadanos y les garantizamos que
vamos a seguir trabajando junto al
gobierno municipal para no olvidar a
nadie. Ahora más que nunca, ¡la unión
hace la fuerza!

Aún tenemos demasiado reciente el
recuerdo de los estragos que provocó
la anterior crisis económica pero,
afortunadamente, durante estos años
hemos podido tejer una red social para
intentar evitar la caída al vacío que una
crisis económica de envergadura puede
provocar en un número importante de
vecinos. Y en eso estamos trabajando
tods los grupos.

Si bien desde el Gobierno central se
han adoptado una serie de medidas
para paliar los efectos negativos

Desde Cs hemos tendido la mano
al gobierno municipal para intentar
que, entre todos, el Ayuntamiento

Mesures desenfocades i mesures que
fa temps que podrien existir
Al Masnou, l’Equip de Govern proposa
de rebaixar l’IBI als propietaris només
per ajornar algun pagament del
lloguer. Com sempre passa en les crisis
capitalistes, el benefici s’extreu de les
persones socialment més vulnerables.
És inadmissible. Només entendríem
una rebaixa de l’IBI si hi ha condonació
de deute pel mig, mai un ajornament.
Pa per a avui, fam per a demà, i lucre
incessant dels propietaris immobiliaris.
Economia totalment improductiva.
Quan acabarem aquest sense sentit?

poliesportiu per acollir gent sense llar
del baix Maresme. És la demostració
que proporcionar un recurs permanent
és únicament una qüestió de prioritats
polítiques dels que governen.
«Felicitem-nos» per aquestes engrunes,
si és que, en realitat, ens hem de felicitar
de res.

D’altra banda, vam aconseguir, després
de pressionar l’Equip de Govern, una
d’aquelles engrunes que el capital de
tant en tant permet: habilitar el nou

El diner mana
Els ERTO sufragats per la Seguretat
Social no són una solució per a totes
aquelles que no poden treballar
durant la crisi sanitària. Permeten
que les empreses privatitzin beneficis
i socialitzin les pèrdues. Han fet
recaure tot el pes de les condicions de
confinament sobre les treballadores
més precaritzades per mantenir la
plusvàlua de la gran patronal hispànica.

#Acompanyament
Per acabar, el nostre més sincer condol
a qui ha perdut els seus éssers estimats;
així com també volem transmetre tot
l’escalf i empatia als qui pateixen la
COVID-19.
#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris a través
dels nostres canals:
Whatsapp 632 488 654
Facebook/Instagram/Telegram/
Twitter: juntsxcatmasnou
Canal de Youtube
Adreça electrònica: jxcatmasnou@
elmasnou.cat

Por último, quiero agradecer a los
ciudadanos el enorme esfuerzo que
están haciendo para cumplir las
medidas de confinamiento. Un día más
es un día menos.

Quan trigarem a sentir a dir que «s’ha
d’aprimar l’Administració» per alleugerir
el deute? Els governs reclamaran els
diners que van donar als bancs ara fa
uns anys?
Organitzem la lluita per al que vindrà
I al poble del Masnou li diem que
cal canviar la por individualitzada
i permanent per una idea d’esforç
col·lectiu, coordinació i solidaritat
dins una lluita comuna. Quan tornem
a sortir al carrer, quan tornem a
recuperar espais de socialització, sense
restriccions, recordem aleshores de
lluitar perquè els governs utilitzin
el seu poder per canalitzar recursos
del sector privat cap a les direccions
socialment necessàries. Organitzemnos i lluitem juntes.
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