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SUMARI

El passat mes de febrer iniciàvem el procés dels pressupostos participatius. Aquest mes de març, ja 
disposem de les gairebé quatre-centes propostes que ens ha fet arribar la ciutadania. Tot un èxit de 
participació. Ara toca continuar el procés de validació de les propostes i seguir el calendari marcat fins a 
la fase de votació final, cap al mes de setembre. És la primera experiència que es fa al Masnou i crec que 
podem estar satisfets d’aquest alt grau de participació.

Aquest mes de març també porta més notícies positives: l’ampliació dels horaris del bus C8, directe a 
Barcelona, amb més expedicions al matí i a la tarda, i els ajuts al transport jove per part de l’Ajuntament per 
compensar als nostres estudiants la diferència tarifària del transport amb el tren. També s’inicien les obres 
de la construcció de 36 habitatges per a gent gran a l’avinguda de Joan XXIII, un tema que feia anys que 
estava encallat i que per fi veu la llum. Ara esperem que abans que finalitzi l’any s’iniciïn les obres dels nous 
habitatges de protecció oficial a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil i als terrenys de l’antiga caserna.

Però, sobretot, aquest mes ve marcat per la data del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Des de 
l’Ajuntament hem organitzat tot un seguit d’actes commemoratius i reivindicatius. Però el més important és 
el compromís que tenim, com a govern, perquè la perspectiva feminista impregni el conjunt de polítiques 
municipals: en l’urbanisme, la salut, l’educació... i molt especialment en l’eliminació de la discriminació i la 
violència cap a les dones. Som un municipi amb un compromís feminista, per la igualtat del conjunt d’homes i 
dones que convivim al Masnou. 
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AVÍS
Aquesta edició d'El Masnou Viu s’ha tancat just en el moment de declarar-se l’emergència sanitària 
per l’augment d’infeccions pel coronavirus SARS-CoV-2. 
Per tant, quan la revista arribi al públic, podria tenir informació no actualitzada. Es recomana estar al 
dia de les informacions que emetin els organismes oficials.
A més, cal tenir present que molts dels continguts de la revista s’havien escrit abans de declarar-se 
l’emergència sanitària, com és el cas de l’editorial de l’Alcalde o de la secció “Tribuna Política”.

EL MASNOU VIU    MARÇ 2020 3



INSTITUCIONAL

El model de gestió del servei 
de subministrament d’ai-
gua potable va ser el tema 

protagonista del Ple municipal 
ordinari del febrer, que es va ce-
lebrar el dia 20. L’ordre del dia 
incloïa tres punts sobre aquest 
assumpte.

El primer, el més rellevant, pro-
posava la reversió de la con-
cessió del servei municipal de 
subministrament d’aigua, que al 
Masnou presta l’empresa Sorea 
des del 26 d’octubre del 1972 
(aleshores anomenada Societat 
Regional d’Abastament d’Ai-
gües). La concessió, amb un ter-
mini inicial de trenta anys i una 

d’aigua, amb 11 vots en contra 
(ERC i PSC), 8 a favor (Fem Mas-
nou, JxCAT-Units i Cs) i 1 absten-
ció (CUP).

pròrroga de vint més, expira el 
26 d’octubre del 2022.

El Ple va aprovar aquesta rever-
sió amb 17 vots a favor (ERC, 
PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 
abstencions (Fem Masnou). En 
aquesta sessió plenària només es 
van posicionar, en totes les vota-
cions, 20 dels 21 regidors i regi-
dores, ja que Monika González, 
del PSC, no va assistir-hi. També 
es va aprovar l’adhesió del Mas-
nou a l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Aigua Pública, amb 
20 vots favorables. Es va rebutjar, 
però, la moció presentada per 
Fem Masnou per municipalitzar 
el servei de subministrament 

L’alcalde, Jaume Oliveras, va re-
sumir els punts clau d’aquest as-
sumpte precisament en el debat 
de la moció rebutjada. Va reco-
manar-ne la retirada, en conside-
rar que no era necessària, perquè 
ja existeix una comissió informa-
tiva sobre la gestió directa de 
serveis municipals, que treballa 
el tema de l’aigua de manera pri-
oritària: “Tot el que es demana a 
la moció és el que s’està fent”. “La 
comissió té molta feina d’aquí al 
juny –subratllava Oliveras–, que 
és quan han d’estar enllestits els 
informes sobre la gestió tècnica i 
econòmica [del servei de submi-
nistrament d’aigua]”. “La voluntat 
de l’Equip de Govern i dels grups 

L’eventual gestió pública de l’aigua, 
tema central del Ple
S’aprova la reversió del servei de subministrament, així com l’adhesió  
del Masnou a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública

 ESTUDI TÈCNIC I ECONÒMIC

La comissió informativa 

municipal creada en 

el mandat anterior ha 

d'elaborar informes per 

indicar si la gestió pública 

serà beneficiosa per a la vila

  Ple municipal del 20 de febrer. DOMÈNEC CANO
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INSTITUCIONAL

presents és tirar-ho endavant si 
indiquen que la gestió directa de 
l’aigua és un bé per al municipi”, 
va afirmar. També va concretar 
que, si es dona aquest escenari, 
caldrà crear “un ens instrumen-
tal per a la gestió pública directa 
d’aquest i d’altres serveis i en-
gegar aquesta experiència nova 
al Masnou, a la qual s’hauran de 
dedicar molts esforços polítics i 
tècnics”.

> Reversió i moció
La decisió més significativa que 
es va prendre va ser l’inici de 
l’expedient de reversió del servei 
municipal d’abastament i submi-
nistrament d’aigua potable. És 
una mesura imprescindible en 
el període final de la concessió 
del servei. El seu objectiu prin-
cipal és que l’empresa concessi-
onària faci les obres que calguin 
per assegurar el bon estat de les 
instal·lacions abans de la finalit-
zació del contracte i d’acord amb 
el Pla director d’abastament d’ai-
gua potable que es va aprovar 
el 16 de novembre del 2017, la 
inversió econòmica determinada 
per una auditoria i les actuacions 
que s’han considerat prioritàries.

Cristina Ramos, tercera tinenta 
d’Alcaldia i regidora de Medi Am-
bient, va detallar les actuacions 
que ja estan finalitzades i les que 
s’estan executant. “L’estat actual 
de la realització de les obres és 
adequat per iniciar l’expedient 
de reversió, ja que el termini res-
tant fins a la finalització del con-
tracte és suficient per dur a terme 
la resta d’intervencions, tenint en 
compte que en el primer semes-
tre d’aquest any s’haurà executat 
el 70% de la inversió econòmica 
prevista”, explicava Ramos. La 
dotació per dur a terme aques-
tes obres suma 1.880.760,88 
euros. Aquests diners provenen 
del fons de reversió establert en 
la concessió, alimentat a través 
del sistema tarifari, i d’una ad-
denda que es va aprovar el 16 de 
novembre del 2017 arran d’una 
auditoria sobre la concessió. Ra-

moció és un intent d’arrogar-se 
la condició de primus inter pares, 
per ser el grup més destacat en 
un tema en què tots hem posat el 
nostre gra de sorra; o, més ben dit, 
la nostra gota d’aigua”. “Aquest 
és un tema de tots i vostès han 
volgut maniobrar per obtenir un 
protagonisme que no els pertoca 
en exclusiva”, va reblar.

Romà López, portaveu de Jx-
CAT-Units, va tenir en ambdós 
debats una posició conciliadora, 
en mostrar-se favorable a la re-
versió proposada per l’Equip de 
Govern, d’una banda, i a la mo-
ció de Fem Masnou, de l’altra. 
“Volem la reversió, però també 
demanem que s’informi l’oposi-
ció en tot moment; es tracta d’un 
servei vital per al poble”, va dir en 
el primer dels punts sobre la ges-
tió de l’aigua que es van abordar. 
Després, en el debat de la moció, 
va mostrar-s’hi favorable, i va 
recordar que “els terminis de la 
concessió estrenyen” i va sol·lici-
tar “transparència”.

L’opinió de Frans Avilés, porta-
veu de Cs, va ser molt similar 
a la de López. Sobre el procés 
de reversió, va demanar “que es 
posin tots els recursos necessa-
ris per fer-ne el control, no sols 
de l’enginyera que es nomena 
com a interventora del procés, 
sinó també de tot el personal 
que sigui necessari”. Després, Cs 
va votar a favor de la moció. No 
obstant això, Avilés va coincidir 
amb l’alcalde i els portaveus del 
PSC i de la CUP en afirmar que 
“a la comissió informativa es tre-

balla pràcticament al 100% en la 
línia del que sol·licita la moció i 
els acords s’estan duent a terme 
des del primer moment”. Per al 
portaveu de Cs, en canvi, això no 
va ser un obstacle per donar su-
port a la moció. Va agrair a Fem 
Masnou que acceptessin canvis 
en la redacció inicial i va utilitzar 
una dita popular castellana per il-
lustrar el seu posicionament: “Lo 
bueno, aunque abunde, no daña”.

Fèlix Clemente, portaveu de la 
CUP, transmetia satisfacció en 
ambdós debats. No en va és un 
assumpte que es treballa des del 
mandat anterior i amb la CUP 
com un dels grups promotors. 
“La reversió és el primer pas per 
poder remunicipalitzar el servei, 
que es pot acabar produint o 
no, però és un tràmit necessari 
perquè es produeixi la gestió di-
recta”. A l’hora d’expressar-se so-
bre la moció, no la va considerar 
necessària, en entendre també 
que la comissió informativa ja 
treballa en el sentit sol·licitat al 
text de Fem Masnou: “Els con-
sensos s’han de fer justament a 
la comissió; la sentim molt nos-
tra, perquè vam ser partícips per 
tal que es formés, justament en 
un moment en què el Govern no 
hi creia”. “És un procés complex. 
Si més endavant veiem que no 
es compleixen els terminis, que 
la cosa no rutlla, que no va en el 
sentit que segurament volem la 
majoria, podem fer una moció i 
de més importància”, argumen-
tava Clemente abans d’anunciar 
la seva abstenció: “No acabem de 
veure’n la necessitat; no hi estem 
ni en contra ni a favor”.  

mos va afegir que l’expedient de 
reversió aprovat inclou la desig-
nació d’una interventora tècnica 
per supervisar l’estat de les instal-
lacions i tot el procés.

En la votació, tots els grups van 
votar-hi a favor, excepte Fem 
Masnou, que es va abstenir. “No 
podem donar el vot favorable en 
un procés que ens genera moltes 
desconfiances”, va dir Amadeu 
Quintana, regidor del grup. Va ar-
gumentar aquesta desconfiança 
en el fet que no es detallin “més 
accions per posar la xarxa de dis-
tribució al dia”. A més, va fer un 
breu repàs històric dels prop de 
cinquanta anys de la concessió, 
“en els quals s’ha cedit la gestió de 
l’aigua a una empresa que ha fet 
el que ha volgut”, va denunciar.

“Si no hagués estat per l’audito-
ria feta i el Pla director aprovat, 
[l’empresa] hauria evitat fer les 
obres de millora i manteniment, 
que hauríem hagut de pagar 
dues vegades tots els masnovins 
i masnovines”, va afegir Quintana 
per expressar el temor del seu 
grup al fet que l’Ajuntament “si-
gui feble amb els forts i fort amb 
els febles”. I és que en un altre 
punt posterior de la sessió plenà-
ria, Quintana va exposar la moció 
del seu grup per municipalitzar 
el servei de subministrament 
d’aigua, que no va prosperar. “Us 
demanem el vot afirmatiu amb 
l’objectiu que la comissió infor-
mativa sobre serveis municipals 
prioritzi el subministrament 
d’aigua, es calendaritzi el procés 
i que s’informi els grups munici-
pals de totes les gestions”.

Ernest Suñé, portaveu del PSC, 
va explicitar la seva oposició al 
text: “Aquesta moció no té sentit, 
perquè ja hi ha una comissió que 
està estudiant la possibilitat de 
municipalitzar el servei”. “Ente-
nem que el Govern està fent pas-
ses en la bona direcció –continu-
ava Suñé–, sota criteris tècnics i 
amb la supervisió de la gerència. 
Sembla que la presentació de la 

Llegiu-ne la crònica sencera a 
www.elmasnou.cat 

 INFRAESTRUCTURA

En el tram final de la 

concessió, l'Ajuntament s'ha 

d'assegurar que l'empresa 

efectua els treballs que han 

de garantir el bon estat de les 

instal·lacions

EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de les bases 
dels Premis Literaris Goleta 
i Bergantí, narrativa i poesia 
catalanes. Del 4 de març al 16 
d’abril del 2020.
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EN PORTADA

Amb el lema “Juntes i 
endavant, continuem 
lluitant”, el Masnou havia 

previst organitzar actes i tallers 
feministes que s'havien de dur a 
terme al llarg del mes de març, 
amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones, però se n'ha hagut 
de suspendre bona part, a 
causa de la crisi de salut pública 
provocada per les infeccions del 
coronavirus SARS-CoV-2.

Amb tot, abans que es declarés 
la situació d'emergència, el 
diumenge 8 de març sí va ser 
una jornada de mobilització 
feminista. L’acte central va 
tenir lloc als jardins de Can 
Malet, on es van congregar 
una setantena de persones. 
La regidora d’Igualtat, Yulay 
Martínez, va llegir el manifest del 
Dia Internacional de les Dones, 
consensuat per l’Associació 

Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de 
Catalunya. 
“El Dia Internacional de les Dones 
és un moviment polític que lluita 
pels drets humans, la igualtat 
i la justícia. I se suma a la lluita 
contra el racisme, el classisme, 
la xenofòbia i la l'LGTBI-fòbia”, 
afirmava la regidora. “Les dones 
tenim dret a viure lliures de 
violències masclistes”, clamava el 

manifest, que també reivindicava 
“una educació pública, laica, 
inclusiva i feminista que faci 
créixer lliures les nenes i els 
nens”. També exigia que es facin 
efectius “els drets econòmics 
i socials” de totes les dones, 
advocant, doncs, per la fi de la 
“bretxa de gènere”.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va 
prendre el relleu explicitant “el 
compromís de l’Ajuntament 
perquè la perspectiva feminista 
impregni el conjunt de les 
polítiques municipals”. Oliveras 
va citar algunes de les àrees en 
les quals s’han engegat accions 
en aquest sentit, com educació, 
salut comunitària, igualtat o 
ocupació. Tot seguit va donar 
pas a Elisenda Guiu, dramaturga 
i guionista, i Carme Pla, actriu, 
que van representar Qüestió 
de gènere, una peça teatral 
feminista. 

Abans, durant el matí del 8 de 
març, la jornada havia escalfat 
motors amb l’Espai de Dones, que 
s’havia instal·lat a la fira comercial 
que es feia al carrer de Sant 
Miquel. A més de sensibilitzar i 
informar, es convidava tothom 
que s’hi acostava a compartir 
un missatge en un mural. Se’n 
van escriure prop d’un centenar. 
També es van repartir xiulets per 
dir “prou!” als assetjaments i les 
violències masclistes i es va dur 
a terme un taller d’autodefensa, 
en el qual van participar una 
quinzena de dones. 

El Masnou alça la bandera de la igualtat  
en el Dia de les Dones
S’organitzen actes i tallers durant tot el mes de març

 REIVINDICACIONS

Drets humans, igualtat, 

justícia, fi de les violències 

masclistes, educació i acabar 

amb la bretxa de gènere, són 

alguns dels clams del 8-M

  Acte central del Dia Internacional de les Dones. RAMON BOADELLA

Nou Servei d’Atenció Integral 
per a les persones LGTBI

L’Ajuntament del Masnou ha posat en funci-
onament aquest mes de març el nou Servei 
d’Atenció Integral (SAI) per a les persones 

LGTBI, amb l’objectiu d’assessorar-les sobre l’exer-
cici dels seus drets, oferir-los suport i acompa-
nyament i lluitar contra l’LGTBI-fòbia. Per fer ús 
d’aquest nou servei, cal demanar cita prèvia es-
crivint a sai@elmasnou.cat o trucant al número de 
telèfon 93 557 18 70. 

S’adreça especialment a les persones que hagin 
patit o estiguin en risc de patir discriminació i vi-
olència per la seva orientació sexual o per la seva 
identitat o expressió de gènere. Alhora, ofereix 
acompanyament en els processos personals, en  

 
 
 
 
 
 
 
 
cas de ser necessari. També és obert a les famílies, 
entitats i col·lectius que vulguin rebre informació 
sobre aquestes temàtiques. A més, proporciona 
atenció psicològica i jurídica especialitzada per 
combatre discriminacions i agressions, i assesso-
rament per fer gestions administratives relaciona-
des amb la identitat de gènere. 
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Ariadna Pasqual Roma
Patinadora del Club Patinatge 
El Masnou
El canvi més important per 
avançar en la igualtat efectiva 
es troba en l’educació dels 
infants, no només a l’escola, 
sinó també a casa, ja que tenim 
interioritzades moltes conductes 
masclistes. Quant a la joventut, 
cal tenir present que les xarxes 
socials estan fent que moltes 
dones creguin en un model de 
falsa llibertat, i provoquen una 
regressió. Es poden sentir obligades 
a seguir estereotips que minven la 
seva llibertat i que les encadenen 
als dictats d’uns models que cal 
seguir. En l’àmbit esportiu, una 
millora rellevant bàsica seria que 
els mitjans de comunicació fessin 
visible i normalitzessin els esports 
practicats per dones; els majoritaris, 
com el futbol o el bàsquet, i els 
minoritaris, com els més artístics, en 
els quals la majoria de practicants 
són dones.

Sarai Rubio Fernández
Membre de la Colla de Diables 
del Masnou
Hi ha molts punts primordials 
que caldria canviar, però crec 
que el més important ara seria 
començar a les aules de l’escola. 
Vist que des de la via política 
i laboral, en els temps en què 
vivim, sembla impossible fer 
una reforma que vegi l’individu 
com el que és, una persona amb 
talents i caràcters diversos i no 
com un reflex de gènere, crec 
que seria un veritable canvi 

enfocar aquest tema a les 
escoles. Que realment els 
infants del futur creixin amb 
aquest valor interioritzat i 
que, potser, aconsegueixin 
eliminar aquest aspecte que 

arrosseguem del passat.

Leonor Mulero Castells 
Paradista al Mercat Muncipal: 
Llegums i Plats Cuinats Mulero
El més important és el respecte a 
les altres persones. A banda, cal 
legislar per aconseguir la igualtat 
salarial i la representació de les 
dones als càrrecs públics i a tot 
arreu, que hi accedeixin homes 
i dones, qui més valgui. Hi ha 
diferències entre els homes i les 
dones, com pot ser la força física, 
en molts casos, però cap ni una 
pel que fa a la part intel·lectual. 
També s’ha d’incidir molt en 
l’educació, perquè la 
igualtat s’ha d’inculcar 
des de la infància, 
als nens i a les nenes, 
perquè hi ha dones 
que també són molt 
masclistes. 

Virtudes Luque Pachón
Presidenta de l’Associació de 
Veïns de Ciutat Jardí i Santa 
Madrona
Per aconseguir aquest objectiu 
s’han d’aplicar les lleis, perquè no 
n’hi ha prou a fer-les. Han de ser 
efectives, independentment del 
fet que s’hagin d’anar adaptant a 
les necessitats de cada societat. 
La igualtat ha de ser per a tothom, 
ha d’arribar a tota la societat.

Mireia Zaragoza Pairó
Directora de l’Escola 
Rosa Sensat
Per avançar en la igualtat entre 
homes i dones és necessari 
promoure el tractament de 
l’assetjament per raons de gènere, 
per tal de combatre’l. També cal 
acabar amb la discriminació per 
raó de sexe, especialment en tot 
allò vinculat a l’accés al treball i les 
condicions laborals. 

Quina mesura o millora consideres més urgent 
o rellevant per avançar en la igualtat efectiva 
entre homes i dones?
Cinc dones del Masnou opinen sobre com fer realitat el clam feminista global
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EN PORTADA

El Ple municipal del 20 de 
febrer va proclamar el 
Masnou “municipi feminista”. 

La proposta, presentada per ERC, 
va obtenir el vot favorable de tots 
els grups municipals (ERC, Fem 
Masnou, PSC, JxCAT-Units, Cs i 
CUP).  

Entre els punts d’acord aprovats, 
hi figuren mesures concretes, com 
establir clàusules contra la bretxa 
salarial entre homes i dones, 
“evitant la contractació” amb 

infància”, citant les escoles bressol 
i l’atenció a la dependència, entre 
altres exemples. També s’establirà 
un protocol d’actuació per evitar 
la discriminació laboral de les 
persones LGTBI i de les dones 
migrades i racialitzades.

En paral·lel, el consistori es 
compromet a incorporar “la 
perspectiva feminista en totes 
les accions per tal de derrocar 
les desigualtats patriarcals”. 
La declaració considera que el 

les empreses en què es detecti 
aquesta discriminació. Alhora, 
l’Ajuntament es compromet a 
“treballar per la universalització 
i extensió dels serveis públics 
relacionats amb la sanitat, serveis 
socials i atenció a les dones i la 

feminisme és un “factor de justícia 
social”, així com un “ingredient 
necessari per a la democratització 
real de la societat i el benestar de 
tota la població”. En la introducció, 
el text detalla discriminacions i 
violències que pateixen les dones 
només pel fet de ser-ho. En un 
plànol més institucional, estableix 
que el Masnou se sumi al Decàleg 
per a la construcció de ciutats 
feministes i a la Carta europea per 
a la igualtat de dones i homes a la 
vida local.  

El Masnou es declara “municipi feminista”
Entre altres mesures, l’Ajuntament establirà clàusules als contractes i licitacions 
per lluitar contra la bretxa salarial

 TRANSVERSALITAT

El consistori es compromet 
a incorporar la perspectiva 
feminista en totes les accions

L’Ajuntament vol organitzar 
dos itineraris participatius 
per identificar les millores 

que caldria fer-hi per tal que els 
desplaçaments de les dones per 
anar o tornar dels espais d’oci 
nocturn durant la Festa Major 
siguin més segurs.

S'havia previst fer-los el 2 d'abril, 
però caldrà ajornar-los, amb molta 
probabilitat, a causa de l'alarma 
de salut pública provocada pel 
coronavirus. En qualsevol cas, hi 
estan convidades totes les dones 
que vulguin col·laborar-hi, però cal 
inscriure-s’hi prèviament, enviant 
un correu a l’adreça electrònica 
igualtat@elmasnou.cat. Per tal 
de treballar dos recorreguts, les 
persones que hi participin es 
dividiran en dos grups, que faran 
dues caminades. L’un començarà a 
les pistes del carrer de Pau Casals, 
al Masnou Alt. L’altre, als jardins 

dels Països Catalans. Ambdós 
començaran a les 19.30 h i es 
trobaran al baixador d’Ocata. 
Tot seguit, participaran en un taller 
en què consensuaran les propostes 
i posteriorment les traslladaran a 
l’Ajuntament, perquè n’avaluï la 
viabilitat i les faci efectives durant la 
Festa Major, que se celebra el mes de 

juny. Aquestes mesures se sumarien 
a d’altres que s’han implantat els 
darrers anys, com el Protocol contra 
les violències sexistes a les festes 
populars o el Punt Lila, que s’instal·la 
a la zona de concerts de la platja 
d’Ocata per prevenir les agressions 
masclistes i donar suport a les 
possibles víctimes. 

Tornar sola de la platja les nits de Festa Major: 
Fem camins segurs!
Itineraris participatius per identificar millores que farien més segurs els desplaça-
ments de les dones durant les festes

 TREBALL EN EQUIP

Es preveu analitzar dos 

recorreguts i fer un taller 

posterior per consensuar 

propostes

  S'instal·la un Punt Lila durant la Festa Major per lluitar contra les violències masclistes. RAMON BOADELLA
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SALUT

Just abans del tancament 
d’aquest número d’El Masnou 
Viu, el govern de l’Estat 

espanyol havia decretat l’estat 
d’alarma per limitar al màxim els 
contactes socials i mitigar la crisi 
de salut pública causada per la 
ràpida propagació dels contagis 
causats pel coronavirus SARS-
CoV-2, que provoca la malaltia 
Covid-19, declarada pandèmia 
per l’Organització Mundial de la 
Salut.

L’estat d’alarma ha implicat, entre 
altres mesures, restriccions en els 
desplaçaments de les persones 
per promoure el confinament. 
També el tancament de botigues 
que no siguin de primera 
necessitat i la cancel·lació de 
tota mena d’activitats. Ja des 
de dies abans, l’Ajuntament del 
Masnou havia estat prenent 
mesures, seguint les indicacions 

i les recomanacions de la 
Generalitat de Catalunya i altres 
administracions supramunicipals.

Es tracta d’una situació emergent, 
canviant i de ràpida evolució. 
Es recomana a la ciutadania 
minimitzar els contactes socials 
i protegir especialment els 
col·lectius més vulnerables. 
També es demana que tothom 
es mantingui informat a través 
de fonts oficials i segueixi les 

Front comú per frenar el coronavirus
Cal informar-se a través de fonts oficials, estar al dia de l’evolució de la situació  
d’alerta i seguir les recomanacions de les institucions públiques

indicacions que emeten les 
administracions públiques.

> Mesures locals
A més de les restriccions 
imposades amb la declaració 
de l’estat d’alarma i les ordres 
emeses per la Generalitat de 
Catalunya, com el tancament de 
tots els centres educatius a partir 
del 13 de març, l’Ajuntament 
del Masnou ha anat decretant 
diverses mesures en funció de 
l’evolució de la situació.

S’han tancat bona part dels 
equipaments municipals i 
resten oberts només aquells 
que són imprescindibles per al 
manteniment dels serveis públics 
bàsics, com la seu central de 
l’Ajuntament i la Comissaria de 
la Policia Local. S’han tancat els 
parcs infantils i s’han cancel·lat 
totes les activitats culturals, 

esportives, comercials, lúdiques, 
formatives... i qualsevol altra que 
impliqui contactes presencials 
entre persones. A més, s’ha 
aprovat el Pla de contingència 
municipal, que, entre altres 
restriccions, limita l’atenció 
presencial a l’Ajuntament i la 
permet només en els casos en 
què sigui imprescindible, com 
els serveis assistencials. Per tant, 
es recomana fer tràmits per 
via electrònica i consultes per 
telèfon.

Aquestes són les mesures més 
rellevants preses abans de la 
publicació d’aquest número d’El 
Masnou Viu. Se’n podrien decretar 
més o extremar-ne el grau, en 
sintonia amb les instruccions que 
emeten les autoritats sanitàries 
o instàncies superiors i en funció 
de l’evolució de la situació 
d’emergència. 

 ESTAT D'ALARMA

Es tracta d'una situació 
canviant i de ràpida evolució. 
S'han de minimitzar els 
contactes socials, protegir  
les persones més vulnerables 
i seguir les indicacions  
de les autoritats
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SALUT

  La Sala Joan Comellas es va omplir en la presentació de la TASAC. RAMON BOADELLA

Un total de vuitanta-cinc 
persones van assistir a la 
presentació de la Taula 

de Salut Comunitària (TASAC) 
del Masnou, el 21 de febrer. És un 
projecte que aplega talent i voluntats 
per crear una xarxa de col·laboració 
que millori la salut i el benestar dels 
veïns i veïnes del Masnou.

La iniciativa està oberta a tothom 
qui vulgui col·laborar-hi. Per 
fer-ho, només cal escriure un 
correu electrònic a l’adreça 
salutcomunitaria@elmasnou.cat. De 
fet, vint-i-quatre dels assistents a 
la presentació van apuntar-s’hi allà 
mateix, oferint la seva col·laboració 
en les cinc línies d’actuació de la 
TASAC: coordinació dels serveis 
assistencials, coordinació dels 
agents socials, vulnerabilitat 
amagada, promoció de la salut i 
plans preventius.

> Veus compromeses
Els membres de la TASAC van 
exposar els objectius del projecte 
en general i en cadascuna de les 
cinc línies.

Candela Calle, presidenta de 
l’Institut Català d’Oncologia: 
“La Taula, en definitiva, vol 
promocionar la salut integral, 
que té a veure amb factors 

biològics, socials i 
psicològics i amb 
el compromís 
individual. Cal 
conscienciar 
sobre l’autocura i 
sobre el fet que, tot i tenir molts 
bons recursos, són finits.”

Jaume Oliveras, 
alcalde del 
Masnou: “Fa 
menys d’un any 
que vam tenir la 
conversa inicial amb 
les impulsores del projecte, Noemí 
Condeminas i Candela Calle, i 
de seguida s’hi van sumar una 
gran quantitat de professionals 
masnovins. És un projecte vostre, 
però compteu amb el màxim 
suport de l’Ajuntament per fer que 
les persones del Masnou tinguin 
una vida més saludable i una 
millor qualitat de vida.”

Yulay Martínez, 
regidora de Salut 
Comunitària: 
“Es tracta de 
treballar en xarxa, 
entre professionals 
sanitaris, membres d’entitats 
socials i l’Ajuntament, per 
promocionar la salut, la prevenció 
i l’educació en aquest àmbit.”

Doctora Anna 
Carreras (línia 
1, coordinació 
dels serveis 
assistencials): 
“L’objectiu és 
aprofitar al màxim la concentració 
de talent i de mitjans del Masnou, 
si bé la salut també té molt a 
veure amb la responsabilitat 
personal i col·lectiva, els 
hàbits individuals i els factors 
socioeconòmics.”

Doctor Josep 
Maria Cuartero 
(línia 1, 
coordinació 
dels serveis 
assistencials): “Es 
tracta d’aportar coneixement i 
realitzar una coordinació efectiva 
per elaborar un pla d’actuacions 
d’àmbit municipal consensuat 
entre els diferents actors.”

Noemí 
Condeminas,  
de la Fundació 
el Maresme 
(línia 2, 
coordinació dels 
agents socials): “Volem vertebrar 
la xarxa d’entitats de l’àmbit 
sociosanitari, fer múscul i crear 
vincles (...). Hem de deixar 
de queixar-nos, fer un pas 
endavant, implicar-nos i ser 
actors de la promoció de la salut 
i del benestar, aprofitant que 
coneixem els punts forts i els 
dèbils del nostre entorn.”

Neuròleg Jordi Montero (línia 3, 
vulnerabilitat amagada): “Sovint 
costa distingir les persones 
vulnerables [...]. Qui pot 
detectar-ho millor són veïns, 

amics, familiars... 
[...]. Un dels 
reptes que tenim 
és aprofitar 
la població de 
jubilats actius que 
provenim de l’àmbit sanitari i 
tenim ganes de participar.”

Doctora Sara 
Domènech (línia 
3, vulnerabilitat 
amagada): “Dos 
dels col·lectius 
més vulnerables 
són les persones 
grans amb deteriorament 
cognitiu i les que pateixen 
trastorns mentals. [...] És molt 
important que s’estableixin 
relacions de confiança amb les 
persones que estan en risc.”

Mar Isnard, 
infermera 
d’assistència 
primària (línia 
4, promoció 
de la salut): “La 
promoció de la salut i la prevenció 
de la malaltia es basen en quatre 
factors: l’alimentació, l’exercici físic, 
el descans i el benestar emocional, 
en totes les edats. [...] La incidència 
dels serveis sanitaris sobre la salut 
de les persones es limita al 20%.”

Doctor Enric 
Bosch (línia 5, 
plans preventius): 
“La prevenció 
s’inicia abans 
del naixement, 
amb l’atenció sanitària a les dones 
embarassades. [...] Tenen molta 
importància les vacunacions i els bons 
hàbits, com una bona alimentació, la 
higiene i l’exercici físic.” 

Neix la Taula de Salut Comunitària per fer xarxa 
amb el talent masnoví
Més de vuitanta persones assisteixen a la presentació d’un ens que aplega  
professionals de l’àmbit sanitari i membres d’entitats socials
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OBRES

Desenes de persones, entre 
les quals molts nens i 
nenes, van passar-s’ho 

d’allò més bé el dissabte 7 de 
març en la festa d’inauguració del 
parc dels Vivers. Està situat al barri 
de Santa Madrona, al capdamunt 
de l’avinguda de la Mare de Déu 
de Núria.

La festa incloïa una de les 
jornades del cicle “Juguem 
als barris”, que organitza jocs i 
tallers en col·laboració amb les 
associacions de veïns i veïnes dels 
barris del Masnou. En aquesta 
ocasió, infants i famílies van 
passar una bona estona amb jocs 
gegants, tallers de manualitats 
i l’animació musical del grup 
MicroBrass. També van jugar amb 
els gronxadors, el tobogan i altres 
elements d’aquest nou parc.

Les obres que l’han creat, 
transformant i adequant un solar, 
s’han dut a terme els darrers 
mesos. Se l’ha dotat d’enllumenat 
públic, s’hi ha millorat 
l’accessibilitat amb l’arranjament 
de camins i del terra, s’hi han 
instal·lat jocs infantils i una zona 
de pícnic, s’hi ha creat un espai 
d’esbarjo per a gossos i s’hi ha 
arranjat una zona d’ombra. En 

definitiva, s’ha redefinit l’espai 
mantenint el màxim nombre 
d’elements vegetals que ja hi 
havia i aprofitant l’estructura 
en terrasses del terreny. 
L’Ajuntament hi ha fet una 
inversió de prop de 90 mil euros.

Virtudes Luque, presidenta de 
l’Associació de Veïns de Ciutat 

Jardí i Santa Madrona, es va 
mostrar molt satisfeta que 
s’hagués fet realitat una actuació 
reivindicada “durant quaranta 
anys”. A més, va reclamar que el 
consistori fes més actuacions en 
aquest parc. En aquest sentit, 
l’alcalde, Jaume Oliveras, es 
va comprometre a continuar 

treballant amb el veïnat per fer 
més millores a la zona. Va desitjar 
que se’n faci un bon ús, per tal 
que cohesioni el barri i doni vida 
a l’entorn. També va prendre la 
paraula el segon tinent d’Alcaldia 
i regidor d’Urbanisme, Ricard 
Plana, que va animar tothom a 
gaudir de la festa i del parc. 

Festa i jocs en la inauguració del parc dels Vivers
La remodelació d’un terreny a Santa Madrona dota el barri d’una nova àrea d’esbarjo 

  Un nombrós grup de famílies del barri va celebrar l'obertura del nou espai lúdic. RAMON BOADELLA.

  L'alcalde Jaume Oliveras es va comprometre a continuar treballant per fer més 
millores a la zona. RAMON BOADELLA.   L'animació musical va ser a càrrec del grup MicroBrass. RAMON BOADELLA

  El nou parc es troba al capdamunt de l'av. de la Mare de Déu de Núria. RAMON BOADELLA

 PER A TOTHOM

S'hi han instal·lat jocs 
infantils i s'ha creat una 
zona de pícnic, una altra de 
jocs infantils, un espai per a 
gossos i una zona d'ombra

EL MASNOU VIU    MARÇ 2020 13



PROMOCIÓ ECONÒMICA

A més del Premi 
d’Emprenedoria 
Jove, durant el 2019 

l’Ajuntament del Masnou va 
concedir un total de 24.193,11 
euros a través de la convocatòria 
de l’any passat de subvencions 
municipals per al foment de 
l’economia local, la consolidació 
del teixit productiu i l’impuls del 
mercat de treball. Actualment 
s’està enllestint la convocatòria 
del 2020.

En l’exercici anterior, aquestes 
subvencions van aportar recursos 

a 18 projectes empresarials, en 
quatre línies d’ajuts: inversions 
en locals; establiment i posada en 
marxa d’activitats empresarials; 
creació d’ocupació; i promoció 
comercial i digitalització. En 
paral·lel, el Centre d’Empreses 
Casa del Marquès (www.
casadelmarques.cat) té sempre 
les portes obertes per als 
emprenedors i emprenedores 
del Masnou que vulguin treure 
profit dels recursos que es posen 
al seu abast, com assessorament, 
formació, ajuts, cessió de 
despatxos... 

Impuls al teixit productiu
L’Ajuntament atorga prop de 24 mil 
euros a empreses locals durant el 2019

Ja està en marxa l’edició 
del 2020 del programa 
“Consolida’t”, que dona 

suport a autònoms, autònomes 
i petites empreses de manera 
individualitzada. Té per objectiu 
la consolidació, l’enfortiment i la 
reinvenció del treball autònom, 
oferint assessorament i formació 
gratuïta per part d’experts que 
analitzen la situació de cadascun 
dels participants.

Tal com va explicar Sílvia Folch, 
primera tinenta d’Alcaldia i regidora 
de Promoció Econòmica, a la 
desena de persones que van assistir 
a la presentació del programa, el 

passat febrer a la Casa del Marquès, 
aquesta iniciativa suposa “una 
oportunitat per al canvi, la millora i 
la consolidació dels negocis”. 

L’edició d’enguany ja ha tancat 
la convocatòria, amb l’admissió 
d’una desena de participants. Per 
obtenir més informació sobre 
aquest o altres programes, cal 
adreçar-se a la Casa del Marquès 
(www.casadelmarques.cat). 
El programa “Consolida’t” es 
duu a terme al Masnou des del 
2015. Està subvencionat pel 
Departament d’Empresa, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya. 

“Consolida’t”: Suport 
al treball autònom i les 
microempreses 
En marxa l’edició del 2020 d’un 
programa que assessora de manera 
individualitzada els negocis participants

L’Ajuntament del Masnou 
ha fet entrega del Premi 
d’Emprenedoria Jove 

2019, atorgat al projecte Berto. 
L’emprenedor que treballa per 
fer-lo realitat, Alberto López, va 
rebre’l el 24 de febrer, de mans 
de l’alcalde, Jaume Oliveras, i 
de la primera tinenta d’Alcaldia 
i regidora de Promoció 
Econòmica, Sílvia Folch.

El premi implica una 
subvenció de fins a 6 mil 
euros, que es poden invertir 
en despeses pròpies de 
l’inici de l’activitat. Les bases 
detallaven els conceptes 
subvencionables. Per 
exemple, l’adquisició d’equips 
informàtics, maquinària, obres 
i instal·lacions al local on s’ha 
de desenvolupar l’activitat, 
allotjament web i consultoria 

i disseny de màrqueting i 
comunicació, entre d’altres. 

Berto és un projecte empresarial 
de l’àmbit de l’enginyeria. Tindrà 
com a objectiu proporcionar 
solucions respectuoses amb 
el medi ambient en el sector 
de l’urbanisme i l’edificació, 
orientant-la cap a l’arquitectura 
bioclimàtica com a valor 
diferencial. Entre altres motius, 
el jurat va escollir Berto com la 
millor candidatura pel detall 
del pla d’empresa presentat, la 
viabilitat econòmica i financera 
del projecte i la identificació 
d’una oportunitat de treball 
d’especialització en els àmbits 
urbanístics i d’obra civil. 
L’emprenedor va demostrar, 
a més, que té un ampli 
coneixement del sector i del seu 
marc legal. 

El projecte 
d’enginyeria Berto 
guanya el Premi 
d’Emprenedoria Jove
El guardó implica una subvenció de 
6 mil euros, que es poden invertir 
en diversos conceptes per posar en 
marxa l’activitat

  El creador del projecte, Alberto López, en la recepció amb l'alcalde Oliveras  
i la regidora Folch. DOMÈNEC CANO
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TRANSPORT

La línia d’autobús C8, que 
connecta els municipis 
de Teià, el Masnou i Alella 

amb Barcelona per autopista, 
ha augmentat notablement el 
nombre d’expedicions, des del 2 
de març. Això implica, per tant, 
una major freqüència de pas dels 
autobusos.

Ara fa quinze expedicions diàries 
en cadascun dels dos sentits 
(trenta en total), de dilluns a 
divendres, els dies feiners. Abans 
d’aquesta millora, en feia nou 
en cada sentit. Es manté, però, 
el mateix nombre d’expedicions 
dels dissabtes feiners, sis per 

> Presentació
Teià va acollir el 26 de febrer 
l’acte de presentació d’aquesta 
millora. Hi va participar David 
Saldoni, director general de 
Transports i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, 
juntament amb els alcaldes dels 
tres municipis maresmencs: 
Andreu Bosch (Teià), Jaume 
Oliveras (el Masnou) i Marc 
Almendro (Alella). També, i 
entre altres personalitats, hi van 
assistir els consellers delegats 
de les dues companyies 
operadores: Ramon Sagalés 
(Sagalés) i Josep Maria Martí 
(Moventis Casas).

sentit. La línia fa una parada al 
Masnou, a la confluència entre 
l’avinguda de Joan XXIII i el 
carrer del Berguedà. Són dues les 
companyies operadores d’aquest 
servei: Moventis Casas (que la 
identifica com a línia C8) i Sagalés 
(que la identifica com a línia 648).

Jaume Oliveras, alcalde del 
Masnou, va agrair la sensibilitat 
del director general de Transports 
i Mobilitat envers el món local i 
les seves necessitats, i desitjava 
que “aquesta mesura sigui el 
pròleg d’altres millores”, en 
referència a les converses que 
havien mantingut recentment 
per millorar la mobilitat. Per 
a Oliveras, aquesta ampliació 
demostra la utilitat d’aquesta 
línia. L’alcalde masnoví es va 
mostrar satisfet amb “l’èxit dels 
projectes mancomunats entre els 
tres municipis veïns, en temes de 
mobilitat, però també en altres 
àrees”.

El director general de Transport 
i Mobilitat, David Saldoni, va 
esmentar, al seu torn, l’augment 
en nombre de viatgers i viatgeres 
que ha experimentat aquesta 
línia i com s’ha incrementat 
el servei, “d’acord amb les 
necessitats”. Va animar els 
alcaldes i els ajuntaments a 
treballar de manera coordinada 
amb la Generalitat, també 
per fer pedagogia. Es referia, 
per exemple, al fet que la línia 
tingui relativament poques 
parades. Al Masnou en té una. 
Va argumentar que, si en tingués 
més, deixaria de ser un bus 
“exprés” i augmentaria, per tant, 
el temps que triga a arribar al 
centre de Barcelona. 

Els alcaldes de Teià i Alella, així 
com els consellers de les dues 
companyies, van mostrar-se 
també satisfets amb l’augment 
de les freqüències, van destacar 
l’increment d’usuaris i usuàries 
que ha experimentat la línia i van 
explicar les particularitats dels 
seus pobles, on no hi ha línies 
ferroviàries. 

Augmenta la freqüència del bus C8, que uneix 
Teià, el Masnou, Alella i Barcelona
La línia fa 15 expedicions en cadascun dels dos sentits, de dilluns a divendres

 SERVEI EXPRÉS

El recorregut té poques 

parades per tal  

que es pugui arribar 

ràpidament al centre  

de la capital catalana 

  Marc Almendro (alcalde d'Alella), Andreu Bosch (alcalde de Teià), David Saldoni (director de Transports i Mobilitat) i Jaume 
Oliveras (alcalde del Masnou), en la presentació de la millora. CEDIDA
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ACTUALITAT

Els masnovins i masnovines 
van omplir de disbauxa i 
bon ambient els carrers del 

Masnou durant el Carnaval, que 
va viure el seu moment àlgid el 
cap de setmana dels dies 22 i 23 
de febrer. 

Moltes gràcies a totes les enti-
tats i totes les persones que van 
participar-hi per contagiar tanta 
imaginació i alegria! 

El Carnaval llueix als carrers del Masnou
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EDUCACIÓ

 Pati de l'Escola Bressol la Barqueta. CEDIDA

L’Equip de Govern del 
Masnou preveu introduir el 
sistema de tarifació social 

per fixar els imports que pagaran 
les famílies usuàries de les escoles 
bressol municipals, Sol Solet i La 
Barqueta, a partir del curs 2020-
2021. Així ho va anunciar Cristina 
Ramos, tercera tinenta d’Alcaldia 
i regidora d’Educació, al Consell 
Escolar Municipal celebrat el 25 
de febrer.

La tarifació social és un sistema 
que calcula els preus públics 
que ha de pagar cada família en 
funció dels seus ingressos i altres 
paràmetres de caràcter social. 
Es tracta, doncs, d’introduir la 
progressivitat en el finançament 
d’aquest servei públic, de manera 
que cada família paga la taxa que 
li correspon en coherència amb 
la seva situació socioeconòmica. 
El sistema de tarifació social 
s’aplicarà tant en la quota fixa 
d’escolarització com en la del 
servei de menjador, sempre 
que el Ple municipal aprovi la 
proposta.

> Òrgan participatiu
A més de la tarifació social, el 
Consell Escolar Municipal va 
tractar altres assumptes, com 
la campanya de preinscripció i 
matrícula per al curs 2020-2021. 
Es poden consultar els tràmits 
que cal fer i el calendari al web 
www.gencat.cat/preinscripcio o a 
través dels centres educatius.

El Consell Escolar també va 
abordar el procés d’elaboració 
del Projecte educatiu municipal 
(PEM), que l’Ajuntament vol 
iniciar de manera imminent 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. Alhora, 

es va exposar que es vol 
introduir al Masnou el projecte 
“Educació360. Educació a temps 
complet”. És una iniciativa que 
vol implicar la comunitat en 
l’educació de tota la ciutadania, 
entenent que l’aprenentatge es 
duu a terme durant tota la vida i 
en tots els espais del municipi. 

Les jornades (In)forma’t i la 
Setmana de l’Esport Escolar 
van ser altres temes que s’hi 
van tractar, si bé s’han hagut de 
suspendre les jornades per la 
crisi de salut pública generada 
per les infeccions del nou 
coronavirus, situació que també 
ha provocat la cancel·lació 

de tota mena d'activitats 
educatives i esportives. En el torn 
d’intervencions es van comentar 
assumptes com els tallers d’estudi 
assistit, els camins escolars, 
les proves optomètriques, el 
10è aniversari de l’EMUMM 
(Escola Municipal de Música del 
Masnou) o les propostes que 
han fet els centres educatius als 

Pressupostos participatius, entre 
d’altres. 

El Consell Escolar Municipal és un 
òrgan de participació sectorial 
format per membres de la 
comunitat educativa i regidors 
i regidores de l’Ajuntament. Es 
reuneix de manera ordinària tres 
vegades a l’any. En aquesta sessió 
van participar-hi 23 persones, 
representants del professorat i les 
direccions dels centres educatius, 
de les AMPA i de l’alumnat, així 
com l’alcalde, Jaume Oliveras, 
la regidora d’Educació, Cristina 
Ramos , i altres regidors i 
regidores de l’Equip de Govern i 
de l’oposició. 

L’Equip de Govern preveu introduir la tarifació social  
a les escoles bressol el curs vinent
S'anuncia al Consell Escolar que es proposarà al Ple municipal aquest nou sistema  
per calcular els preus públics del servei

 PROGRESSIVITAT

L'objectiu és que cada família 

pagui la taxa que li correspon 

en funció de la seva situació 

socioeconòmica
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PARTICIPACIÓ

En el moment de tancar 
aquesta edició d’El Masnou 
Viu, s’havien celebrat quatre 

sessions per presentar el Pla 
d’actuació municipal (PAM) 2019-
2023 al veïnat de diferents barris: 
el Masnou Alt (18 de febrer), 
Ocata i Santa Madrona (el 26 de 
febrer), nucli antic i centre d’Ocata 
(3 de març) i Bellresguard (5 de 
març). La crisi de salut pública 
causada pel coronavirus ha 
obligat a suspendre la que s'havia 
previst celebrar el 17 de març.

Hi han assistit, aproximadament, 
un centenar de persones, sumant 
les sessions que s'han pogut dur 
a terme. En aquestes trobades, 
l’alcalde, Jaume Oliveras, i altres 
membres de l’Equip de Govern 
han explicat el PAM i han escoltat 
les aportacions dels veïns i veïnes. 
La ciutadania va mostrar un interès 
especial per temes com mobilitat, 
obres i planejament urbanístic, 
neteja i residus, així com els de 
caràcter social, com la construcció 
d’habitatge protegit.  

Trobades amb el veïnat per presentar el Pla d’actuació municipal

 Sessió de presentació del PAM al veïnat de Bellresguard. CEDIDA

L’Ajuntament del Masnou 
ha rebut un total de 375 
propostes, presentades 

per ciutadans i ciutadanes, 
que aspiren a ser finançades 

amb els diners reservats per 
als pressupostos participatius. 
Es tracta de mig milió d’euros 
dels pressupostos municipals 
dels anys 2020 i 2021 (250.000 

euros de cada exercici). Hi 
podien presentar idees totes les 
persones que viuen o treballen al 
municipi o hi tenen algun vincle.

Les propostes s’han recollit 
durant la primera fase d’aquest 
procés participatiu, compresa 
entre el 3 i el 23 de febrer. Ara 
ja està en marxa la 2a fase, de 
validació. El personal tècnic de 
l’Ajuntament ha d’analitzar-les 
per comprovar quines s’ajusten 
als requisits establerts al procés 
i que, per tant, passaran a la 
següent fase. Quan acabi l’anàlisi 
tècnica, es publicaran totes les 
propostes, també les descartades, 
especificant els motius d’exclusió.

Es preveu que la fase de 
validació tècnica s’estengui 
entre els mesos de març i abril. 
Així, s’espera convocar una 
jornada participativa durant 
el mes de maig per prioritzar 
les propostes que passaran 
a la fase de la votació final. 
Aquesta última tindrà lloc, 
previsiblement, durant el mes 
de setembre. Podran votar en 
línia o presencialment totes 
les persones que tinguin més 
de 16 anys i que estiguin 
empadronades al Masnou.

De les 375 propostes realitzades, 
322 s’han presentat en línia, a 
través del web www.participa.
elmasnou.cat. Les 53 restants 
s’han presentat en butlletes 
de paper dipositades a les 
urnes ubicades a la Biblioteca 
Joan Coromines, el Complex 
Esportiu Municipal, Ca n’Humet, 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana i 
l’Equipament de Proximitat Els 
Vienesos. 

La ciutadania presenta 375 propostes  
als pressupostos participatius
Es convocarà una jornada participativa de priorització de propostes, 
previsiblement al maig, per decidir les que passaran a la votació final

 VALIDACIÓ

El personal tècnic de 
l'Ajuntament ha d'analitzar 
les idees per comprovar 
quines s'ajusten als requisits 
establerts
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 DOMÈNEC CANO SENTIES

Costa resumir la quantitat de 
feines que has fet. Has viscut 
la precarietat que pateixen 
molts autònoms?
En el meu cas, el mal de l’autò-
nom és que has de dir que sí a 
tot, però la precarietat no l’he 
viscuda mai. Potser perquè algu-
na d’aquestes feines la feia com 
a fals autònom, com si tingués 
una nòmina. O perquè el volum 
de coses que feia era molt alt i 
estava ben triat: treballar per a 
tal mitjà potser em suposava co-
brar cinc vegades més que per a 
un altre. Potser per haver tingut 
un cert nom, tot i que això ho 
han de dir els altres. Però sí que 

Té efectes perniciosos des del 
punt de vista de l’espectador, 
costa més triar. Quan vaig co-
mençar fent crítica de cinema, 
s’estrenaven cinc pel·lícules a la 
setmana i moltes ni s’estrena-
ven. Sé el que era haver d’esperar 
anys per veure una pel·lícula, el 
camí que havies de fer, el desig, 
imaginar-la abans de veure-la... 
també pel que fa a les sèries. Ara 
hi ha una oferta excessiva, un 
superàvit molt boig. Això és bo, 
perquè hi ha molta gent que s’hi 
pot dedicar, si és que no peta la 
bombolla. Però també hi ha molt 
producte que es fa per omplir 
l’oferta infinita de les platafor-

és veritat que em venien a bus-
car de molts llocs. I he fet moltes 
coses sense cobrar, cosa que no 
s’hauria de fer, però segons com, 
al principi, ajuda. No em penedei-
xo de cap de les coses que he fet 
com a autònom, perquè de tot 
n’aprenia. No guardo mal record 
d’aquells anys. Potser perquè era 
molt disciplinat treballant i des 
que m’aixecava al matí que m’hi 
posava. Recordo molt pocs dies 
que pensés: “Avui no tinc res a fer”.

Com a crític, creus que pot 
tenir un efecte perniciós la 
gran oferta de música, cinema 
o sèries que hi ha actualment?

mes i que és inassumible per a 
qualsevol persona. Reivindico el 
paper de la crítica o del prescrip-
tor, que destria i t’assenyala què 
val la pena i què no, perquè, si no, 
vas venut. Deixes de ser especta-
dor i passes a ser consumidor.

Ara, com a cap de Comunicació 
de Primavera Sound, deus 
tenir una feinada. Et permet 
continuar amb les teves 
col·laboracions com a crític?
M’agrada que es digui que és 
molta feina. Hi ha gent que pen-
sa que, quan treballes en un es-
deveniment com el Primavera 
Sound, amb dates fixes un cop 

Joan Pons Pinac 

Director de Comunicació de Primavera Sound i periodista cultural.

“Va resultar excepcional que decidíssim tenir 
cartells paritaris al Primavera Sound, cosa que 
hauria de ser el més normal del món”
“Gràcies a la crítica, he pogut rendibilitzar les me-
ves aficions”, expressa el director de Comunicació 
de Primavera Sound. Pren aquesta frase del crític 
de cinema i escriptor José Luis Guarner, perquè 
li resulta molt adient per explicar el camí que 
ha transitat des que va decidir estudiar periodis-
me. “Era la carrera que em podia permetre gua-
nyar-me la vida amb les meves aficions –recorda–; 
però això té dues cares: els teus hobbies es conver-
teixen en la teva feina i corres el risc d’agafar-los 
mania. Després vaig aprendre a separar el que és 
feina del que és plaer.”

“Al final, el que més m’agrada és escriure donant 
la meva opinió sobre una obra, revelar aquell se-
cret, pensar que puc aportar alguna cosa motiva-
dora o inspiradora que ajudi els altres a veure-la 
d’una altra manera”, se sincera. Ja en l’època d’es-
tudiant va començar a col·laborar amb la revista 
Rockdelux, mitjà al qual continua vinculat, per 
després ser crític de cinema a la revista Fotogra-
mas i també de música al diari Avui, fer de docent 
a la facultat de Ciències de la Comunicació de la 
UAB, formar part del programa musical Sputnik 
del Canal 33, aportar el seu talent a la productora 
El Terrat... Fins que la seva passió per la música el 
va dur al Primavera Sound.

MARTÍ BECH
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ENTREVISTA

a l’any, no fas res durant la resta 
de l’any. I sí, te’l passes treballant 
perquè en aquelles dates tot sur-
ti bé. Tanmateix, em van perme-
tre mantenir les col·laboracions 
que volgués, si no interferien en 
la feina del festival. Ho seguei-
xo fent, doncs, amb la revista  
Rockdelux. És on vaig començar i 
hi tinc un vincle sentimental; és 
com sentir els colors, l’escut. Ja 
no escric tant sobre música, per-
què no vull que hi hagi conflicte 
d’interessos amb la meva feina, 
amb el festival. 

De fet, Primavera Sound 
és més que un festival, que 
ara també es fa a Porto i Los 
Angeles. Ha creat una ràdio 
i discogràfiques, organitza 
jornades professionals... 
Nosaltres fem la separació en-
tre Primavera Sound Barcelona, 
que és el festival, i Primavera 
Sound, format per una sèrie de 
planetes d’un univers. Tenim la 
ràdio en línia, que emet 24 ho-
res al dia i fa de reflex del festi-
val; el Primavera Labels, que és 
el segell [discogràfic]; Primave-
ra Pro, la fira professional que 
té lloc un parell de dies abans 
del festival, a Barcelona; l’edició 
de Porto i ara també tindrà la 
de Los Angeles, i algunes co-
ses més. Tenim presència du-
rant tot l’any, amb el Primavera 
Tours, que són els concerts que 
organitzem al llarg de tot l’any 
a Barcelona. De fet, aquest estiu 
programem Iron Maiden a l’Es-
tadi Olímpic.

Podem dir, doncs, que és un 
trampolí de cultura musical? És 
l’aposta?
Sí, el que no volem perdre mai 
de vista és que la motivació prin-
cipal és la música. Confiem molt 
en la nostra manera de fer i en el 
fet d’entendre Primavera Sound 
com un aglutinador de talents, 
de persones inquietes que fan 
coses interessants i que no vo-
lem concentrar-les només du-
rant el festival, sinó que poden 
fer feina tot l’any. 

fer. Aquest any ho tornarem a 
fer, però ja no li posem nom, per-
què per a nosaltres ja és normal 
tenir tants homes com dones al 
cartell. Vam anar a una comissió 
de cultura de la Generalitat per 
explicar l’exemple, ens han tru-
cat des de l’Ajuntament [de Bar-
celona] per preguntar-nos per la 
metodologia que fem servir per 
comptabilitzar aquesta paritat... 
Ens considerem pioners, però no 
volem presumir-ne. L’any passat 
calia cridar l’atenció. Ara fa falta 
regularitzar-ho.

I pel que fa a la lluita contra 
les agressions masclistes, com 
l’entomeu?
Ens podem considerar, en part, 
instigadors del fet que ara als 
locals d’oci de Barcelona hi hagi 
protocols contra les agressions 
sexuals. El 2018 vam consensuar 
un protocol amb l’Ajuntament 
que es deia No callem; el vam 
impulsar des d’ambdues parts. 
Vam ser l’únic festival de grans 
dimensions que el vam defen-
sar. Quan estàs en un festival 
com el Primavera Sound, que és 
molt icònic i que a tothom li sona 
molt, saps que qualsevol mesura 
que prenguis ressonarà i podrà 
ser inspiradora i potencialment 
transformadora.

Suposo que continues 
connectat al Masnou. Té bona 
salut pel que fa a la cultura i 
l’oci musical?
Sí, hi tinc un vincle molt més fort 
que amb qualsevol altre lloc, és 
on té lloc la història escrita de la 
meva vida i on viu la meva mare. 
He pensat molt aquest tema. 
Abans hi havia un estudi on van 
gravar grups com Mishima. Quan 
vaig començar a escoltar música, 
el Masnou era famós perquè te-
nia una escena hardcore i metal, 
i per la moguda heavy i rock que 
hi havia als Bloques. Kangre-
na és un grup mític, pioner del  
hardcore, que era del Masnou. 
Però el Masnou sempre ha tingut 
una mena de síndrome de poble 
que està massa a prop de Barce-

I quina és aquesta manera de 
fer, o de ser?
El festival neix perquè quatre 
amics volien veure a Barcelona 
els seus grups favorits. I volem 
que aquest esperit, aquesta il-
lusió per portar certa música o 
certs artistes a Barcelona, con-
tinuï sent el motor principal de 
Primavera Sound. I això diu molt 
de com és. I la principal motiva-
ció continua sent molt pura. So-
vint trobem molts festivals que 
estan muntats per gent a qui li 
agraden tant els festivals que en 
fan un de música, però que po-
dria ser d’una altra cosa. Aquest 
no, està muntat per gent a qui li 
agrada tant la música que fa un 
festival.

Parlant pròpiament del festival 
d’enguany, que tindrà lloc al 
juny, què en podem destacar?
Celebrem el vintè aniversari. Em 
sembla bastant històric que hi 
hagi una fita cultural feta a Bar-
celona, amb renom internacio-
nal, que arribi als vint anys amb 
molt bona salut. I el fet que hagi 
crescut de manera natural, fide-
litzant i atraient públic. Jo, que 
abans era públic, també vull fe-
licitar-me per aquests vint anys 
anant a un festival que és una 
opció cultural realment consoli-
dada i que està passant al costat 
de casa. 

Primavera Sound és part del 
moviment feminista?
Doncs l’any passat vam prendre 
una decisió, dins la campanya 
“New Normal”, que consistia a 
tenir cartells paritaris d’artistes, 
amb tants homes com dones. És 
una cosa que hauria de ser natu-
ral, el més normal del món, i va 
resultar que era bastant excep-
cional. És a dir, cap altre festival 
no ho tenia. Per a nosaltres és 
un compromís identitari. L’any 
passat vam fer-ne molt, de ressò, 
per demostrar que no és tan di-
fícil fer un cartell paritari, que hi 
ha moltes mentides o falses im-
pressions sobre aquest assump-
te. Hem demostrat que es pot 

lona. És a dir, per què hauries de 
tenir oferta musical com a poble 
si en 15 minuts et pots presentar 
al Primavera Sound? És escan-
dalós el poc que trigues a arri-
bar-hi. Aquesta proximitat amb 
una gran ciutat on passen tantes 
coses pot deixar anestesiada l’ac-
tivitat cultural que es fa al Mas-
nou. Així i tot, hi ha hagut coses 
molt interessants. Recordo haver 
vist Napalm Death, que aquest 
any venen al Primavera Sound, 
tocant a la platja del Masnou, du-
rant la Festa Major. També recor-
do quan els xiringuitos no eren 
només xiringuitos i programaven 
concerts... 

Hi van tocar noms com Manu 
Chao o Kiko Veneno. Ostres, al 
Masnou hi passaven coses. Crec 
que li falta buscar una identitat 
d’oferta musical. Això no passa 
tant per especialitzar-se en un 
tipus de música, sinó per la regu-
laritat. Si cada cap de setmana hi 
hagués una sala que programés 
concerts, es generaria una cultu-
ra musical de poble. I poden ser 
concerts de tota mena. És molt 
difícil, no hi ha calés, es necessi-
ta passió... Però és el que fa que 
certes coses es belluguin, tinguin 
un rendiment al cap d’uns anys 
i tals grups toquin al Masnou. 
Això passa en alguns pobles; al 
Masnou havia passat en algunes 
èpoques, ara no passa tant, o 
no estic segur que passi. No vull 
parlar de manera tan categòri-
ca... continuo connectat al poble, 
però no hi estic tan a sobre.

Doncs hi ha qui diu que al 
Masnou se sent la música del 
Primavera Sound, com si fos 
una subseu. Fent una mica 
de broma, no ho podríem 
consolidar i programar-hi 
concerts?
Programem concerts tot l’any i hi 
ha artistes que giren molt. Però per 
programar concerts hi ha d’haver 
una sala i algun responsable de 
programació que ens ho demani. 
Si no hi ha sala, difícilment podem 
muntar un concert. 
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PUNT DE TROBADA

“Estem molt il·lusionades amb el 
treball cooperatiu i l’acompanya-
ment del Pla el Masnou Coeduca, 
que ja ha iniciat la diagnosi i que 
el curs vinent començarà a im-
plementar-se”.

Des de la Coordinadora de Co-
missions de Gènere de les AFA del 
Masnou expliquen que la llavor 
que va germinar fins a la creació 
d’aquesta entitat la van collir a la 
3a Jornada per a l’Educació Públi-
ca a Gràcia: “Escoles feministes?” 
“Aquell dia, dues mares de l’Escola 
Marinada vam anar a l’acte orga-
nitzat per l’Assemblea Groga de 
Gràcia. En sortir, vam decidir que 
nosaltres volíem que l’educació de 
les nostres filles tingués una mi-
rada feminista, amb perspectiva 
de gènere, antiracista, ecologista 
i anticapacitista. Érem plenament 
conscients que per aconseguir-ho 
calia arremangar-se i que soles no 
podríem”, recorden.

El primer que van fer va ser for-
mar la Comissió de Gènere de 
l'Escola Marinada, per treballar 
amb el professorat i les famílies 
del centre. Van organitzar xer-
rades sobre gènere i sexualitat 
per a les famílies de l’escola, van 
comprar llibres amb una mirada 

encara constituïda la comissió 
de gènere a l’escola en aquell 
moment. Posava la primera pe-
dra per constituir-la i, de mica en 
mica, va aplegar aliades. 

“Finalment ens vam trobar, des de 
totes tres escoles, amb l’objectiu 
d’unir forces i sinergies pel ma-
teix anhel. Acabava de néixer la 
Coordinadora de Comissions de 
Gènere del Masnou”, expliquen. A 
partir d’aquí, van iniciar una feina 
conjunta en clau de poble, amb 
projectes com la campanya de Na-
dal, a favor de joguines i missatges 
no sexistes, amb un anunci gravat 
a l’Escola Ferrer i Guàrdia amb la 
participació de les altres escoles 
implicades en la coordinadora i di-
fós per les xarxes socials amb molt 
bona acollida. El títol de l’anunci és  
A què juguem?

Un altre dels projectes que han 
impulsat és l’organització de xer-
rades o tallers, una per trimestre, 
que quedessin vinculades a la 
qüestió de gènere i seguint la lí-
nia del cicle de conferències que 
havien impulsat les associacions 
de famílies de tot el poble, aques-
ta vegada amb la col·laboració 
de la Regidoria d’Igualtat. La pri-
mera, impartida al novembre del 
2019 per l’entitat Fil a l’Agulla, 
estava enfocada a l’assetjament 
escolar en clau de gènere. La 
segona, sobre sexualitat, impar-
tida per Teo Pardo, de Sida Stu-
di, pero s'ha hagut de suspendre  

feminista i de diversitat afectiva 
i sexual per a la biblioteca, van 
revisar les formes d’utilitzar els 
patis per poder dissenyar-los 
amb mirada feminista... “De se-
guida, però, vam veure que calia 
anar més enllà de l’Escola Mari-
nada, perquè el que volem per 
a les nostres filles és una socie-
tat feminista; per tant, calia que 
aquesta feina es dugués a terme 
també en l’àmbit municipal”, re-
laten. El següent pas va ser con-
tactar amb les altres AFA (asso-
ciacions de famílies d’alumnes) 
del Masnou per saber si tenien 
comissió de gènere i si volien tre-
ballar conjuntament.

A l’Escola Ferrer i Guàrdia van re-
bre la proposta amb entusiasme. 
Tot just s’acabaven de constituir 
com a comissió de gènere, amb 
el primer objectiu d’adquirir 
nous llibres amb perspectiva de 
gènere per a la biblioteca i dur 
a terme accions reivindicatives i 
de sensibilització, “amb el somni 
de construir una escola lila, que 
tingués en compte tota la co-
munitat educativa”, comenten. 
Mentrestant, a l’Escola Ocata una 
mare va tenir notícia d’aques-
ta proposta i va decidir tirar-la 
endavant malgrat no haver-hi 

per la crisi sanitària causada pel 
coronavirus. A més, ja estan treba-
llant en la darrera de les xerrades o 
tallers d’enguany, que es vol dur a 
terme al maig.

“Per aconseguir els nostres ob-
jectius, però, calia que el treball 
fos global i per això vam dema-
nar a l’Ajuntament la possibilitat 
de tirar endavant un projecte 
de coeducació com el Cardedeu 
Coeduca, que van rebre amb els 
braços oberts. Per tant, estem 
molt il·lusionades amb el treball 
cooperatiu i l’acompanyament 
del Pla el Masnou Coeduca, que 
ja ha iniciat la diagnosi i que el 
curs vinent començarà a imple-
mentar-se”, afegeixen.

Tot i que hi ha escoles que enca-
ra no disposen d’una comissió de 
gènere, la idea amb la qual tre-
ballen és acompanyar-les en els 
projectes de normalització i d’in-
tegració de l’educació igualitària, 
des de les llars d’infants fins a la 
secundària. Recentment, altres 
escoles del Masnou, com Rosa 
Sensat, Escolàpies i Sagrada Fa-
mília, han mostrat el seu interès 
per crear una comissió de gènere 
i adherir-se a la Coordinadora. 

“Desitgem arribar a totes les de 
la nostra vila!”, se sinceren, just 
abans d’afirmar: “Com a Coordi-
nadora, la nostra fita principal és 
acompanyar les comissions, in-
formar i participar des de les es-
coles i amb les famílies i el poble 
per mostrar un canvi de visió da-
vant l’educació sexista, excloent i 
patriarcal (explícita i implícita de 
la nostra societat), creant debat, 
alternatives i reivindicacions le-
gítimes i contundents que facin 
d’aquest món un lloc millor on 
desenvolupar el projecte de vida 
de qualsevol persona”. 

Pas endavant de les famílies  
per una educació feminista
La Coordinadora de les Comissions de Gènere de les AFA  
és un dels motors de la coeducació al Masnou

 PROJECTE DE POBLE

L'entitat es mostra 
il·lusionada amb el Pla el 
Masnou Coeduca, que ja 
ha iniciat la diagnosi per 
instaurar l'educació no sexista
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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

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Imatges del record Pregunta freqüent

Piulades més vistes

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (26-02-2020)
Augmenta la freqüència del bus C8, que uneix Teià, 
#ElMasnou, Alella i Barcelona. 
A partir del 2 de març hi haurà 15 expedicions en cadascun 
dels dos sentits. En les hores punta, la freqüència de pas serà 
de 30 minuts. 
Més informació: https://bit.ly/2Tcm1NK

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (14-03-2020)
Atenció a les noves mesures per contenir el #coronavirus.
Poden obrir: botigues d’alimentació, farmàcies i d’altres 
productes de primera necessitat. Bars i restaurants, tancats. 
Informeu-vos per canals oficials i seguiu les recomanacions. 

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (20-02-2020)
El xec solidari de les inscripcions a les curses infantils de la 
darrera Sant Silvestre d’#elMasnou ha estat per a INSERsport.
Es destinarà a incidir sobre la formació esportiva, la inserció 
laboral, la paritat i els hàbits saludables de joves amb risc 
d’exclusió social.

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (12-03-2020)
#Coronavirus: tancament d’equipaments i escoles a #elMasnou. 
No hi ha cap cas confirmat de contagi al municipi. 
Tots els centres educatius tanquen a partir de demà. 
El telèfon 061 s’ha convertit en gratuït per atendre les 
consultes sobre el virus. Informació: https://bit.ly/39LDkMI  

Ajuntament del Masnou @elmasnou_cat (14-03-2020)
#ElMasnou tanca tots #parcs i #parcsinfantils durant els 14 
dies establerts.
 Seguint indicacions del @govern i en compliment de les 
mesures contra la propagació del #coronavirus. 
#quedatacasa

Quins recursos hi ha al Masnou per a l’atenció a les dones i 
fomentar la igualtat?

L’Ajuntament del Masnou posa a disposició de la ciutadania 
punts d’atenció i recursos per tal de fer efectius els drets de 
totes les persones, garantir la igualtat de gènere i combatre  les 
violències masclistes.
El Centre d’Atenció i Recursos per a Dones (CIRD) ofereix suport 
integral, mitjançant visites concertades. Cal demanar cita prèvia 
al número de telèfon 93 557 18 70 o a l’adreça electrònica cird@
elmasnou.cat. És la porta d’accés a serveis d’informació, acollida 
i acompanyament, d’atenció psicològica, de suport a la infància 
en situacions de violència masclista i d’assessoria jurídica.
En paral·lel, recentment s’ha posat en marxa el Servei d’Atenció 
Integral LGTBI (SAI). Té l’objectiu d’assessorar les persones 
LGTBI sobre l’exercici dels seus drets, oferir-los suport i 
acompanyament i lluitar contra l’LGTBI-fòbia, alhora que 
proporciona orientació a les seves famílies. Per fer-ne ús, cal 
demanar cita al número de telèfon 93 557 18 70 o a l’adreça 
electrònica sai@elmasnou.cat. 

Treballadores dels Laboratoris 
Cusí plegant prospectes l’any 
1930. Fotografia inclosa en el 6è 
“Quadern d’Història Local del 
Masnou” anomenat Les dones dels 

Laboratoris, de Francesca Niubó 
Prats.

Procedència: Museu Cusí de Far-
màcia, fotografia 2256.
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ENTREVISTATRIBUNA POLÍTICA

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.

Albert Alfaro
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC-AM

Amadeu 
Quintana 
Regidor del Grup 
Municipal de FEM 
MASNOU

Maria Llarás
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Apostem per una nova mobilitat
L’increment substancial en les 
freqüències de la línia C8 d’autobús 
interurbà, que uneix Teià, el Masnou 
i Alella directament per l’autopista 
amb Barcelona, significa una millora 
rellevant a l’hora de consolidar un 
servei exprés de qualitat que sigui 
una alternativa al transport públic 
en ferrocarril. Les reclamacions fetes 
de forma conjunta amb tots tres 
municipis i la bona predisposició de 

la Direcció General de Transports 
de la Generalitat han suposat la 
concreció de la millora i una aposta 
de futur en aquesta línia interurbana. 

Però en aquest mandat, no només 
hem de seguir treballant per 
millorar la mobilitat interurbana, 
com l’alliberament dels peatges 
de l’autopista del Maresme, 
la pacificació de l’N-II, la xarxa 
d’autobusos interurbans, millores 
en la xarxa de rodalies..., sinó que 
també treballarem en la mobilitat 
interna del Masnou i en com seguim 
implantant un model de mobilitat 
sostenible, universal, segur i de 
qualitat al nostre municipi.

En aquest sentit, i d’acord amb el 
Pla d’actuació municipal, estem 
treballant en diferents projectes i 
mesures per implantar-les en aquest 
mandat i fer un salt qualitatiu en 
relació amb la mobilitat. N’apunto 
alguns exemples: estem treballant 
en la promoció i també l’ordenació 
dels vehicles de mobilitat personal 
i les bicicletes elèctriques, que són 
una oportunitat i un repte alhora; 
seguim treballant en la creació d’una 
xarxa municipal de camins escolars; 
volem implementar el servei de 
taxi a la demanda per garantir la 
mobilitat en aquells col·lectius amb 
més dificultats; estem estudiant la 
futura implantació d’una segona 

línia d’autobús urbà per tal que arribi 
a aquelles zones on actualment 
el servei no arriba, i també estem 
estudiant futures millores per 
garantir l’estacionament dels veïns 
i veïnes del Masnou de manera 
preferent. 

Els propers mesos i anys, anirem 
afegint millores i accions per oferir un 
nou model de mobilitat de qualitat, 
per lluitar enfront de l’emergència 
climàtica i impulsar un model de 
vila que prioritzi els vianants. Caldrà 
que treballem plegats per anar 
desplegant conjuntament aquesta 
agenda per a una nova mobilitat.

#8demarç

Ara que deixem enrere un 
altre 8 de març, que els carrers 
han tremolat amb la marea de 
dones que han sortit a alçar la 
veu en nom del feminisme. Ara 

que les xarxes socials han estat 
inundades de vídeos, fotografies 
i escrits. Ara que les dones hem 
reivindicat el nostre paper un any 
més. Ara que el 8 de març s’acaba, 
nosaltres hem de continuar.

M’agrada la idea que existeixi 
un dia per commemorar i 
remarcar la lluita de totes les 
dones que han fet possible 
que, avui, moltes de nosaltres 
gaudim de drets i llibertats 

que elles van aconseguir. Però 
deixeu-me dir-vos que aquesta 
lluita, no és tan sols d’un dia. 
Necessitem que tota la societat 
es comprometi a evolucionar i a 
acceptar d’una vegada els valors 
feministes i finalment l’abolició 
del patriarcat.

I això tan sols es pot aconseguir 
des de l’educació. Cal que les 
futures generacions siguin 
educades i ensenyades, no tan 

sols a les escoles, sinó també a 
les seves llars. Educar, ensenyar, 
acompanyar en el feminisme, la 
igualtat i el respecte haurà de ser 
essencial per al futur d’aquesta 
societat.

Es per això que les i els socialistes 
continuarem treballant, 
continuarem insistint i 
continuarem lluitant, perquè no 
farem ni un pas enrere en aquesta 
batalla.

Fem autocrítica
Fem Masnou neix d’una candidatu-
ra d’àmplia base ideològica i amb 
esperit fortament transversal. Aquesta 
composició interna ens ha obligat a 
debatre internament cercant sempre 
consensos, metodologia que intentem 
portar també al Ple municipal. Així, fins 
ara, havíem portat quatre mocions al 
Ple i totes s’havien aprovat amb àmplies 
majories, malgrat tenir l’oposició del 
Govern municipal. En aquest darrer Ple 

es va trencar aquesta dinàmica i la nostra 
proposta per calendaritzar el procés per 
recuperar el servei de subministrament 
de l’aigua va ser rebutjada amb els vots 
en contra del Govern i del que sembla 
que serà el seu soci prioritari en aquesta 
legislatura, el PSC.

Seria fàcil per a nosaltres engegar el 
ventilador, com es diu col·loquialment, 
i repartir culpes, responent les crítiques 
rebudes d’ERC i PSC amb les quals podeu 
imaginar que no estem d’acord. Però no 
ho farem, perquè entenem que cadascú 
ha d’assumir les seves responsabilitats 
en política i en aquest cas a nosaltres 
ens toca veure que probablement no 
vam saber explicar prou bé la nostra 
proposta o que no vam establir canals 
de comunicació prou sòlids amb tots els 

agents per assolir un acord que seguim 
pensant que seria bo per al Masnou. En 
prenem nota i tractarem de fer-ho millor 
la pròxima vegada. 

Aigua pública: ara és l’hora
El pròxim 2022, demà passat si parlem 
d’un servei com el de l’aigua, acaba el 
contracte que al nostre poble uneix 
aquest servei amb una empresa privada 
des de l’època franquista. El nostre 
grup va marcar el canvi de model i la 
recuperació del control del servei com 
una prioritat de legislatura en la roda 
de contactes posteriors a les eleccions 
que vam fer amb els diversos grups 
municipals. Cal dir, per ser transparents, 
que només el grup d’ERC es va mostrar 
contrari a recuperar el servei i d’aquí neix 
la nostra desconfiança actual amb el 

Govern. Ara, però, sembla que han vist la 
llum i diuen que aposten fermament per 
la gestió pública. Nosaltres ho celebrem 
i seguirem vigilants per no deixar passar 
una oportunitat que, si no s’aprofita, po-
dria significar regalar aquest servei vint o 
trenta anys més a una empresa privada.

Bus exprés
Acabem amb un apunt. Al darrer Ple 
també hi vam presentar una moció per 
a la creació d’un servei de bus exprés 
fins a Barcelona. En aquest cas, el nostre 
grup va aconseguir un ampli consens i la 
moció va ser aprovada sense cap vot en 
contra, malgrat la inexplicable abstenció 
del Govern. Ara toca posar-la en pràctica 
amb una nova línia que complementi 
la C8, recentment ampliada gràcies a 
la pressió de la ciutadania.

AVÍS
Aquesta edició d'El Masnou Viu s’ha tancat just en el moment de declarar-se l’emergència sanitària per l’augment d’infeccions pel coronavirus 
SARS-CoV-2. 
Per tant, quan la revista arribi al públic, podria tenir informació no actualitzada. Es recomana estar al dia de les informacions que emetin els 
organismes oficials.
A més, cal tenir present que molts dels continguts de la revista s’havien escrit abans de declarar-se l’emergència sanitària, com és el cas de l’editorial 
de l’alcalde o de la secció “Tribuna Política”.
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Ivan Ollé
Regidor del Grup 
Municipal 
de JxCAT-Units

#PleFebrer
En el darrer Ple, l’estudi de la municipa-
lització de l’aigua va ser el tema estrella. 
Vam poder comprovar que, malgrat les 
coincidències entre tots els grups, el dià-
leg que neix de la confiança mútua es va 
veure esqueixat. Nosaltres, en aquest 
tema i en general, sempre advocarem 
pel consens i l’estudi acurat de les 
opcions, fugint de dogmes, per tal de 
facilitar un debat serè i crític. 

#TaulaSalutComunitària
El 21 febrer es va presentar aquest 
espai comunitari que arrenca amb 

l’impuls de professionals del sector i 
que de ben segur esdevindrà una eina 
d’apoderament ciutadà. Tal com va dir 
la Dra. Candela Calle, aquest és un pro-
jecte de tothom, en què el lideratge 
compartit esdevé la millor garantia 
per fer possible un poble amb més 
bona salut. En el nostre programa ho 
contemplem en la proposta 306, d’un 
conjunt de 15 propostes en salut co-
munitària, perquè sabem que el 80% 
dels aspectes que determinen l’estat 
de salut de les persones no depenen 
del sistema sanitari: impliquen l’entorn 
físic, factors socioeconòmics i les 
condicions relacionades amb la salut 
(tabac, dieta, exercici físic, etc.). 

#8M
Totes som dones quan es troba en 
joc la igualtat, la justícia i la lliber-
tat. I cada dia és el dia de les dones per 
prendre el carrer, la feina, la família, la 

paraula, amb el propòsit de subvertir 
l’ordre del món i impulsar i desenvolu-
par propostes i idees per fer possible 
un món millor. Ja des d’ara, des del 
Masnou com a municipi feminista, 
haurem de donar exemple. 

#Perpinyà
Nord i sud del país ens vam retrobar en 
una jornada històrica el 29 de febrer 
amb el president Carles Puigdemont i 
els consellers Toni Comín i Clara Pon-
satí. Mobilitzades 200.000 persones, 
entre les quals n’hi havia moltes de 
la vila que vam sortir ben d’hora amb 
tres autocars sota la batuta organitza-
tiva de l’ANC del Masnou. Totes ple-
gades vam compartir la fraternitat i 
l’esperit d’unitat que sovint des dels 
partits polítics institucionalitzats s’ob-
via per picabaralles partidistes. La con-
centració va ser transversal, unitària 
i reivindicativa, sense sectarismes 

i amb una força que ve de baix cap a 
dalt. Al segle xxi s’han acabat els pater-
nalismes: la gent vol decidir. Venim del 
nord, venim del sud, de terra endins, 
de mar enllà, seran inútils les cade-
nes d’un poder esclavitzant.
 

#RetemComptesAlaCiutadania
Esperem els vostres comentaris 
a través dels nostres canals: 
Whatsapp: 632·488·654 
Facebook/Instagram: 
juntsxcatmasnou 
Telegram: unitspelmasnou i canal 
de Youtube 
Adreça electrònica: 
jxcatmasnou@elmasnou.cat

Frans Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal de Cs

INAUGURAR SÍ, 
MANTENIMIENTO TAMBIÉN

Tan importante es que un ayunta-
miento invierta para convertir espa-
cios que por su lamentable estado 
de conservación estaban en desuso, 
como una vez inaugurados mante-
nerlos en óptimas condiciones para 
hacerlos propicios para el disfrute de 
los vecinos. 

Pues bien, esto que resulta obvio, pa-
rece que le cuesta entenderlo al gobi-
erno municipal. Basta con ver el esta-
do de gran parte del Parc de Vallmora, 

que, tras destinarse una ingente can-
tidad de recursos económicos, “luce” 
un estado lamentable en buena parte 
del mismo. Y claro, sin mantenimiento 
o sin un mantenimiento adecuado, los 
espacios se van degradando y dejan 
de ser atractivos para pasear con la 
familia. 

Recientemente se ha inaugurado el 
Parc dels Vivers, que, por cierto, ha 
quedado francamente bien. Pero, vis-
tos los antecedentes, nos tememos 
que una falta de mantenimiento y 
control de su uso haga que quede 
abandonado a su suerte.

Nuestro grupo ya solicitó en el de-
bate de presupuestos que, antes de 
invertir, se hiciera un estudio de-
tallado de los costes de un óptimo 
mantenimiento de los nuevos espa-
cios, y que dicho importe tuviera su 
reflejo en la partida presupuestaria 
correspondiente. Nos parecía y nos 
parece responsable saber si las nu-
evas inversiones podrán ser man-
tenidas de una forma correcta para 
que los vecinos puedan hacer un uso 
prolongado de los nuevos espacios, 
y no solo unos meses después de su 
inauguración. 

EL MASNOU VIU    MARÇ 2020 27





AGENDA. Del 26 de març al 21 abril del 2020

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
CURS 2020-2021
Portes obertes als centres educatius
Consulteu el calendari a  
www.elmasnou.cat/ensenyament o als centres educatius. 
Atenció als possibles canvis per l’emergència sanitària 
causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
2020-2021
Presentació de sol·licituds per a educació infantil  
(segon cicle), primària i secundària obligatòria:  
del 23 de març a l’1 d’abril de 2020.
Consulteu el calendari complet de tots els estudis  
a www.gencat.cat/preinscripcio.
Atenció als possibles canvis per l’emergència sanitària 
causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

ALTRES INFORMACIONS 

Exposició: “Concurs Vinstagram 
DO Alella”
Del 2 al 31 de març. 
A la Biblioteca Joan Coromines.

Exposició: “Menys plàstics, 
més vida” 
Del 20 de març al 4 d’abril. 
A la plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil. 

Exposició: “Leticia Feduchi. 
Pintura”
Del 6 de març al 13 d’abril. A la 
Casa de Cultura.

Exposició: “Tot és en els llibres, 
Teresa Pàmies”
De l’1 al 30 d’abril. A la Biblioteca 
Joan Coromines.

Aules d’estudi
Durant el curs escolar, les tardes 
dels dimarts no festius, de 18 
a 20 h, a Ca n’Humet.

Matrícula viva de l’Escola 
Municipal de Música del 
Masnou (EMUMM)
Projecte i oferta educativa: www.
emumm.cat. Places vacants: 
escola@emumm.cat. Matrícula: 
secretaria de l’escola (1a planta 
d’Els Vienesos), de dilluns a dijous, 
de 17 a 20 h.

Matrícula viva del Centre de 
Formació de Persones Adultes 
del Masnou (CFPAM) 
CFPAM: c. d’Itàlia, 50, 1a planta. Més 
informació al tel. 93 557 18 82, de 
15 a 21 h, a l’a/e cfam@elmasnou.
cat i a www.elmasnou.cat. 

L’Espai, servei d’informació a la 
diversitat afectiva i sexual
Acompanyament per a persones 
gais, lesbianes, bisexuals, 
transsexuals, queers i intersexuals 
i per a les seves famílies. A la seu 
de l’entitat Som Masnou, a l’av. de 
Joan XXIII, 13-17. Horari: dimarts i 
dijous, de 10.30 a 13 h.

•  A causa de la situació d’emergència sanitària per l’extensió dels contagis 
pel coronavirus SARS-CoV-2, s’han cancel·lat tots els actes organitzats 
per l’Ajuntament des del 13 de març i durant un mínim de 14 dies. A més, 
queden tancats bona part dels equipaments municipals i s’ha recomanat 
a totes les entitats que suspenguin els actes previstos.

•  És probable que sigui necessari allargar aquestes mesures en el 
temps, així com implantar-ne de més rigoroses, sempre en funció de 
l’evolució de la situació d’emergència.

•   Així, en aquest número de la revista no es publiquen els actes 
puntuals que s'havia previst celebrar al Masnou entre el 26 de març i 
el 21 d'abril.

•  Sí que hi apareixen les activitats estables o de llarga durada, malgrat 
la seva suspensió temporal, davant la incertesa del temps que poden 
durar les restriccions per motius de salut pública i amb l'objectiu 
de donar-les a conèixer per tal que la ciutadania pugui participar-hi 
quan es retorni a la normalitat.

•  Qui tingui interès a participar-hi ha d'informar-se a través de l'entitat 
organitzadora si finalment es realitza o no cada activitat.
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Sortida al Tirol
El Casal de la Gent Gran de Can 
Malet organitza una sortida al 
Tirol austríac de sis dies. Sortida 
prevista el 6 de maig. Més 
informació i reserves, al casal 
(ptge. de Marià Rossell, 11. Tel.: 
93 555 47 26)

Diumenges, de 10 a 13.30 h.
Dilluns, tancat.

Ubicacions de la deixalleria 
mòbil al març
Servei cancel·lat per la crisi de salut 
pública causada pel coronavirus.

Ubicacions de la deixalleria 
mòbil a l'abril
•  Del 7 al 12 (excepte el 10, festiu): 

Pau Casals.

DEIXALLERIA

Horari de la deixalleria fixa
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
i de 16 a 19 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h.
Diumenges, de 10 a 13 h.

Horari de la deixalleria mòbil
De dimarts a dissabte, de 9.30  
a 13 h i de 16 a 19 h. 

•  Del 21 al 26: Aparcament 
d'Amadeu I.

Bonificacions
•  De 6 a 9 vegades: 10% 

de descompte en la taxa 
d’escombraries de l’any  
anterior.

•  A partir de 10 vegades: 20% 
de descompte en la taxa 
d’escombraries de l’any 
anterior. 

Són diverses les entitats del Masnou que organitzen una 
programació estable d’activitats al llarg del curs. Les podreu trobar 
en detall a l’agenda del web www. elmasnou.cat.
Moltes de les activitats s’han anul·lat amb motiu de la crisi de salut 
pública causada per les infeccions del coronavirus  
SARS-CoV-2. És ferma l’anul·lació de totes aquelles que 
s’organitzen en equipaments municipals, com a mínim, fins al 26 
de març. És altament probable que la resta d’activitats també es 
cancel·lin. En tot cas, cal consultar amb l’entitat organitzadora si es 
manté o no la seva programació.

•  Espai familiar de Lleureka. Matins i tardes de diversos dies de la 
setmana. Per a famílies amb infants de diverses edats. Ca n’Humet.

•  Ball de bastons amb la Colla Bastonera del Masnou Ple de 
Cops. Cada divendres, de 19 a 21 h. Més informació: 680 37 27 11 / 
collabastoneradelmasnou@hotmail.com  

•  Club dels divendres, de Fem Fira. Reunions cada divendres a Ca 
n’Humet, de 18 a 20 h. Per passar una estona jugant i conversant 
persones amb mobilitat reduïda. 

•  Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren con 
los lobos, del grup de lectura Dones del Masnou. 

•  Activitats continuades de balls en línia i balls populars de 
festa, country, sevillanes, sardanes, taitxí i txikung, guitarra, 
balls moderns infantils i juvenils, teatre musical infantil 
Disney, teatre musical infantil i juvenil, flamenc per a adults i 
per a infants, i criança junts. Luz del Alba i Associació de Veïns i 
Veïnes del Masnou Alt. 

•  Activitats continuades d’estiraments, reeducació postural.  
A Els Vienesos. Associació Afibromare. 

•  Activitats continuades d’escriptura creativa, estiraments, 
reeducació postural, country i sevillanes. A Els Vienesos. 
A4Quarts i Banc del Temps. 

• Tallers d’intercanvi lingüístic d’Aprenem. 

•  Anul·lades fins a nou avís les classes de country  
de Country Ocata. 

•  Patchwork, decoració amb roba i manualitats (per a persones 
adultes), de Fem Fira El Masnou.

•  Patchwork, scrapbook, argila polimèrica i bijuteria, de Fem Fira 
El Masnou.

ACTIVITATS CONTINUADES DE LES ENTITATS

•  A causa de la situació d’emergència sanitària per l’extensió dels contagis 
pel coronavirus SARS-CoV-2, s’han cancel·lat tots els actes organitzats 
per l’Ajuntament des del 13 de març i durant un mínim de 14 dies. A més, 
queden tancats bona part dels equipaments municipals i s’ha recomanat 
a totes les entitats que suspenguin els actes previstos.

•  És probable que sigui necessari allargar aquestes mesures en el 
temps, així com implantar-ne de més rigoroses, sempre en funció de 
l’evolució de la situació d’emergència.

•   Així, en aquest número de la revista no es publiquen els actes 
puntuals que s'havia previst celebrar al Masnou entre el 26 de març i 
el 21 d'abril.

•  Sí que hi apareixen les activitats estables o de llarga durada, malgrat 
la seva suspensió temporal, davant la incertesa del temps que poden 
durar les restriccions per motius de salut pública i amb l'objectiu 
de donar-les a conèixer per tal que la ciutadania pugui participar-hi 
quan es retorni a la normalitat.

•  Qui tingui interès a participar-hi ha d'informar-se a través de l'entitat 
organitzadora si finalment es realitza o no cada activitat.
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AGENDA. Del 26 de març al 21 abril del 2020

OAC
CAMPANYES EN MARXA A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 

•  Sol·licitud d’ajuts al transport per a joves estudiants 
Convocatòria ajornada per la crisi de salut pública causada  
pel coronavirus.

•  Renovació del DNI al Masnou a l’abril 
Cal demanar cita prèvia el 21 d’abril, a l’OAC (c. de Roger de Flor, 
23), a partir de les 8.30 h. Renovacions: el 27 d’abril, a Els Vienesos. 
Cites limitades. Cal acreditar-se amb el DNI original. 

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
AYMAR

2
VIAMAR

3
OCATA

4
RIERA

5
FÀBREGAS

6
AYMAR

7
DOMÍNGUEZ

8
DOMÍNGUEZ

9
RIERA

10
FÀBREGAS

11
VIAMAR

12
AYMAR

13
DOMÍNGUEZ

14
OCATA

15
OCATA

16
FÀBREGAS

17
VIAMAR

18
DOMÍNGUEZ

19
AYMAR

20
OCATA

21
RIERA

22
RIERA

23
VIAMAR

24
DOMÍNGUEZ

25
AYMAR

26
OCATA

27
RIERA

28
FÀBREGAS

29
FÀBREGAS

30
DOMÍNGUEZ

31
AYMAR

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1
OCATA

2
RIERA

3
FÀBREGAS

4
VIAMAR

5
VIAMAR

6
AYMAR

7
OCATA

8
RIERA

9
DOMÍNGUEZ

10
DOMÍNGUEZ

11
DOMÍNGUEZ

12
DOMÍNGUEZ

13
FÀBREGAS

14
RIERA

15
FÀBREGAS

16
OCATA

17
DOMÍNGUEZ

18
AYMAR

19
AYMAR

20
RIERA

21
FÀBREGAS

22
VIAMAR

23
DOMÍNGUEZ

24
AYMAR

25
OCATA

26
OCATA

27
FÀBREGAS

28
AYMAR

29
DOMÍNGUEZ

30
VIAMAR

MARÇ

ABRIL

•  A causa de la situació d’emergència sanitària per l’extensió dels contagis 
pel coronavirus SARS-CoV-2, s’han cancel·lat tots els actes organitzats 
per l’Ajuntament des del 13 de març i durant un mínim de 14 dies. A més, 
queden tancats bona part dels equipaments municipals i s’ha recomanat 
a totes les entitats que suspenguin els actes previstos.

•  És probable que sigui necessari allargar aquestes mesures en el 
temps, així com implantar-ne de més rigoroses, sempre en funció de 
l’evolució de la situació d’emergència.

•   Així, en aquest número de la revista no es publiquen els actes 
puntuals que s'havia previst celebrar al Masnou entre el 26 de març i 
el 21 d'abril.

•  Sí que hi apareixen les activitats estables o de llarga durada, malgrat 
la seva suspensió temporal, davant la incertesa del temps que poden 
durar les restriccions per motius de salut pública i amb l'objectiu 
de donar-les a conèixer per tal que la ciutadania pugui participar-hi 
quan es retorni a la normalitat.

•  Qui tingui interès a participar-hi ha d'informar-se a través de l'entitat 
organitzadora si finalment es realitza o no cada activitat.
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